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Seção 1.  Carta Convite 
 
 

Brasília-DF., 20 de dezembro de 2016. 
 
 
 

Capacitação de gestores e lideranças beneficiárias do Programa Bolsa Verde para inclusão 
produtiva. 

 
 
 

Prezado(a) Senhor(a): 
 
 
Convidamos você a apresentar uma Proposta para esta Solicitação de Proposta (RFP) referente ao assunto 
acima referido.   
 
Esta RFP inclui os seguintes documentos: 
 
Seção 1 – Esta Carta Convite 
Seção 2 – Instruções aos Proponentes (incluindo Folha de Dados) 
Seção 3 – Termos de Referência 
Seção 4 – Formulário de Apresentação de Proposta 
Seção 5 – Documentos que Comprovem a Elegibilidade e as Qualificações do Proponente 
Seção 6 – Formulário de Apresentação da Proposta Técnica  
Seção 7 – Formulário de Apresentação da Proposta Financeira 
Seção 8 – Formulário de Garantia da Proposta  
Seção 9 – Formulário de Garantia de Execução [desconsiderar] 
Seção 10 – Formulário de Garantia de Pagamento Antecipado [desconsiderar] 
Seção 11 – Contrato para Serviços Profissionais, incluindo Termos e Condições Gerais 

 
Sua oferta, composta de uma Proposta Técnica e de uma Proposta Financeira, em envelopes lacrados 
separados, deve ser apresentada em conformidade com a Seção 2.  

 
Solicitamos a confirmação do recebimento deste através de uma carta a ser enviada para o seguinte 
endereço:  
 
Casa das Nações Unidas no Brasil  
JOF - Joint Operations Facility  
Ref. JOF-0244-30109/2016 
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17  
Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns, Salas 117 a 123  
CEP 70800-400 – Brasília, DF - Brasil   
   
A carta deve ser recebida no endereço acima até 27 de janeiro de 2016, às 17:00h. Esta mesma carta deve 
mencionar se sua empresa pretende submeter uma proposta. Se não pretende, nós apreciaríamos se 



indicassem o motive, para nossos registros.  
 

Se necessitar de esclarecimentos adicionais, favor comunicar-se com o contato informado na Folha de 
Dados como ponto focal para questionamentos desta RFP.   
 
Será realizada uma Audiência Prévia no dia 12 de janeiro de 2017, às 15:00h, para esclarecimentos dos 
requisitos formais e técnicos do Edital. A reunião será realizada por meio de Skype e as Licitantes 
interessadas são incentivadas a participar. 
 
Esperamos receber sua proposta e agradecemos antecipadamente por seu interesse nas nossas 
oportunidades de aquisição.  
 
 

Cordialmente, 
JOF - Joint Operations Facility  

Nações Unidas no Brasil 
 
 

  



Seção 2:  Instruções aos Proponentes1 
 
 
Definições   
 

a) "Contrato" refere-se ao instrumento legal que será firmado entre o PNUD e o Licitante vencedor, 
todos os documentos a ele anexados, incluindo Termos e Condições Gerais (TCG) e Apêndices.  

 
b) "País" refere-se ao país indicado na Folha de Dados.  

 
c) "Folha de Dados” refere-se à parte das Instruções aos Proponentes utilizada para refletir as 

condições do processo de licitação que são específicas para os requisitos da RFP.  
 

d) "Dia" refere-se ao dia do calendário.  
 

e) "Governo" refere-se ao Governo do país que receberá os serviços fornecidos/prestados 
especificados nos termos do Contrato.  

 
f) "Instruções aos Proponentes" (Seção 2 da RFP) refere-se ao conjunto completo de documentos 

que fornece aos Proponentes todas as informações necessárias e explica os procedimentos a 
serem seguidos na preparação de sua Proposta.  

 
g) “LOI” (Seção 1 da RFP) refere-se à Carta Convite enviada pelo PNUD aos Proponentes.  

 
h) “Desvio material” refere-se a qualquer conteúdo ou característica da proposta que seja 

significativamente diferente de um aspecto ou requisito essencial da RFP e que: (i) altere 
substancialmente o escopo e a qualidade dos requisitos, (ii) limite os direitos do PNUD e/ou as 
obrigações do proponente e (iii) tenha efeito adverso sobre a equidade e os princípios do processo 
de aquisição, como aqueles que possam comprometer a posição competitiva dos proponentes.  

 
i) "Proposta" refere-se à resposta do Proponente à Solicitação de Proposta, incluindo o Formulário 

de Apresentação de Proposta, Proposta Técnica e Financeira e toda a documentação anexada, 
conforme exigido pela RFP.  

 
j) "Proponente" refere-se a qualquer pessoa jurídica que possa apresentar, ou que tenha 

apresentado, uma Proposta para o fornecimento dos serviços solicitados pelo PNUD por meio 
desta RFP.  

 
k) “RFP” refere-se à Solicitação de Propostas composta por instruções e referências elaboradas pelo 

PNUD para fins de seleção do melhor prestador de serviços para executar os serviços descritos 

nos Termos de Referência.  
 

                                                 
1 Observação: Esta Seção 2 – Instruções para Proponentes não deve sofrer qualquer modificação. 
Quaisquer modificações necessárias para tratar de países ou informações de projeto específicas devem 
ser instroduzidas somente por meio da Folha de Dados.  

 



l) “Serviços” refere-se a todo o escopo de tarefas e produtos solicitados pelo PNUD de acordo com 
esta RFP.  

 
l) "Informações Suplementares à RFP" refere-se a uma comunicação por escrito emitida pelo PNUD 

para potenciais Proponentes contendo esclarecimentos, respostas a consultas recebidas de 
potenciais Proponentes, ou alterações a serem feitas na RFP, a qualquer momento após a 
publicação da RFP , mas antes do prazo para a apresentação de Propostas.  

 
m) “Termos de Referência” (TOR) refere-se ao documento incluído nesta RFP como Seção 3, 

descrevendo objetivos, escopo dos serviços, atividades, tarefas e serem realizadas, respectivas 
responsabilidades do proponente, resultados e produtos esperados e outros dados pertinentes 
à execução do conjunto de deveres e serviços esperados do proponente vencedor.  

 
 

A. GERAL 
 
1. O PNUD solicita Propostas em resposta a esta Solicitação de Proposta (RFP). Os Proponentes 

devem cumprir rigorosamente todos os requisitos desta RFP. Não podem ser feitas ou 
presumidas quaisquer alterações, substituições ou outras alterações às regras e disposições 
previstas nesta RFP, a menos que estas sejam instruídas ou aprovadas por escrito pelo PNUD na 
forma de Informações Suplementares à RFP.  

 
2. A apresentação de uma Proposta será considerada um reconhecimento pelo Proponente de que 

todas as obrigações estipuladas por esta RFP serão atendidas e de que, salvo indicação em 
contrário, o Proponente leu, entendeu e concordou com todas as instruções contidas nesta RFP.  

 
3. Qualquer Proposta apresentada será considerada como uma oferta pelo Proponente e não 

constitui nem implica a aceitação de qualquer Proposta pelo PNUD. O PNUD não tem qualquer 
obrigação de celebrar um contrato com qualquer Proponente como resultado desta RFP.  

 
4. O PNUD adota uma política de tolerância zero em relação a práticas ilegais, incluindo fraude, 

corrupção, conluio, práticas antiéticas e obstrução. O PNUD está comprometido com a 
prevenção, a identificação e a tomada de medidas em relação a todos os atos de fraude e práticas 
corruptas contra o PNUD, bem como contra terceiros envolvidos nas atividades do PNUD 
(Consulte 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti_Fraud_
P olicy_English_FINAL_june_2011.pdf e 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
para obter uma descrição completa das políticas)  

 
5. Ao responder a esta RFP, o PNUD requer que todos os Proponentes adotem uma conduta 

profissional, objetiva e imparcial, colocando sempre os interesses do PNUD em primeiro lugar. 
Os Proponentes devem evitar estritamente conflitos com outros serviços ou com seus próprios 
interesses e devem agir sem consideração de trabalhos futuros. Todos os Proponentes para os 
quais for identificado um conflito de interesses serão desclassificados. Sem limitação da 
generalidade do disposto acima, considera-se que os Proponentes e seus associados estão em 
conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de solicitação quando:  



5.1 Estão, ou estiveram, associados a uma empresa ou a qualquer uma de suas afiliadas que 
tenham sido contratadas pelo PNUD para prestação de serviços para a elaboração do 
projeto, das especificações, dos Termos de Referência, da análise/estimativa de custos e de 
outros documentos a serem utilizados para a aquisição dos bens e serviços relacionados 
neste processo de seleção;  

 
5.2 Estiveram envolvidos na preparação e/ou na elaboração do programa/projeto relacionado 

aos bens e serviços relacionados solicitados no âmbito desta RFP, ou  
 

5.3 São considerados em conflito por qualquer outro motivo, conforme estabelecido pelo PNUD 
ou a seu critério.  

 
Em caso de qualquer dúvida na interpretação do que é potencialmente um conflito de interesses, 
os Proponentes devem divulgar sua condição ao PNUD e buscar a confirmação por parte do PNUD 
sobre a existência ou não de tal conflito. 

 
6. Da mesma forma, os Proponentes devem divulgar em sua proposta o conhecimento das seguintes 

condições:  
 

6.1 São proprietários, sócios-proprietários, oficiais, diretores, acionistas controladores ou têm 
funcionários graduados com familiares que são funcionários do PNUD envolvidos em 
funções de aquisição e/ou funcionários do Governo do país ou de qualquer Parceiro de 
Implementação recebedor de bens e serviços relacionados com a RFP e  

 
6.2 Quaisquer outras circunstâncias que possam levar a um conflito de interesses real ou 

plausível, conluio ou práticas de concorrência desleal.  
 

A omissão de tais circunstâncias pode resultar na rejeição da(s) proposta(s) afetada(s) pela não 
divulgação. 

 
7. A elegibilidade dos Proponentes cuja propriedade total ou parcial seja do Governo está sujeita a 

uma avaliação mais aprofundada pelo PNUD e à revisão de vários fatores, como possuir registro 
como entidade independente, o nível de propriedade/participação do Governo, recebimento de 
subsídios, missão, acesso a informações em relação a esta RFP e outros fatores que possam levar 
a vantagem indevida em relação ao outros Proponentes e à eventual rejeição da Proposta.  

 
8. Todos os Proponentes devem obedecer ao Código de Conduta do Fornecedor do PNUD, que 

pode ser encontrado neste link: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf  
 

 

B.  CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 

9. Seções da Proposta 
 
Os Proponentes devem preencher, assinar e enviar os seguintes documentos:  

 
9.1 Formulário de Carta de Apresentação para Envio da Proposta (ver Seção 4 da RFP);  



9.2 Documentos que Comprovem a Elegibilidade e as Qualificações do Proponente (ver Seção 5 
da RFP);  

9.3 Proposta Técnica (ver formato prescrito na Seção 6 da RFP);  
9.4 Proposta Financeira (ver formato prescrito na Seção 7 da RFP);  
9.5 Garantia da Proposta, se aplicável (se solicitado e conforme indicado na Folha de Dados 

(números 9-11, ver formato prescrito na Seção 8 da RFP);  
9.6 Quaisquer anexos e/ou apêndices da Proposta.  

 
10. Esclarecimento da Proposta  

 
10.1 Os Proponentes poderão solicitar esclarecimentos a respeito de qualquer um dos 

documentos da RFP até a data indicada na Folha de Dados (DS no. 16) antes da data de 
apresentação da Proposta. Todos os pedidos de esclarecimento devem ser enviados, por 
escrito, via correio ou por meio eletrônico para o endereço do PNUD indicado na Folha de 
Dados (DS no. 17). O PNUD enviará uma resposta por escrito por meio eletrônico e enviará 
cópias da resposta (incluindo uma explicação sobre a consulta, mas sem identificar a fonte 
de consulta) a todos os Proponentes que tenham prestado confirmação de sua intenção de 
apresentar uma Proposta.  

 
10.2 O PNUD fará todos os esforços para fornecer tais esclarecimentos de forma rápida, mas 

qualquer atraso na resposta não implicará em obrigação por parte do PNUD de prorrogar o 
prazo para apresentação de Propostas, a menos que o PNUD considere tal prorrogação 
justificada e necessária.  

 
11. Alterações em Propostas  

 
11.1 A qualquer tempo antes do prazo final para a entrega da Proposta, o PNUD poderá, por 

qualquer motivo, como em resposta a um esclarecimento solicitado por um Proponente, 
modificar a RFP na forma de uma Informação Suplementar à RFP. Todos os Proponentes 
interessados serão notificados, por escrito, de todas as alterações/emendas e instruções 
adicionais por meio de Informações Suplementares à RFP e pelo método especificado na 
Folha de Dados (DS No. 18).  

 
11.2 A fim de oferecer aos potenciais Proponentes um prazo razoável para considerar as 

alterações na preparação de sua Proposta, o PNUD poderá, a seu critério, prorrogar o prazo 
para a entrega de Propostas, caso a natureza da alteração na RFP justifique tal extensão.  

 
 

C. PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

12. Custo  
 

O Proponente arcará com todos e quaisquer custos relacionados com a preparação e/ou 
apresentação da Proposta, independentemente de sua Proposta ser selecionada ou não. O PNUD 
não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo de aquisição.  

 



13. Idioma  
 

A Proposta, bem como toda e qualquer correspondência relacionada trocada entre o Proponente e o 
PNUD, deverá ser redigida no idioma(s) especificado(s) na Folha de Dados (DS No. 4). Qualquer 
material impresso fornecido pelo Proponente escrito em um idioma diferente do idioma indicado na 
Folha de Dados deverá ser acompanhado de uma tradução para o idioma de preferência indicado na 
Folha de Dados. Para fins de interpretação da Proposta, e em caso de discrepância ou inconsistência 
no significado, a versão traduzida para o idioma preferido prevalecerá. Após a celebração de um 
contrato, o idioma do contrato será adotado no relacionamento entre o fornecedor e o PNUD.  

 
14. Formulário de Envio de Proposta  
 

O Proponente deverá apresentar o Formulário de Apresentação de Proposta utilizando o 
formato previsto na Seção 4 desta RFP.  

 
15. Formato e Conteúdo da Proposta Técnica  
 

Salvo disposição em contrário na Folha de Dados (DS no. 28), o Proponente deverá estruturar a 
Proposta Técnica da seguinte forma:  

 
15.1 Experiência da empresa/organização – esta seção deve fornecer detalhes sobre a estrutura de 

gestão da organização, capacidade/recursos organizacionais e experiência da 
organização/empresa, a lista de projetos/contratos (tanto concluídos quanto em andamento, 
tanto nacionais quanto internacionais) relacionados ou de natureza semelhante às exigências 
da RFP e prova de estabilidade financeira e adequação dos recursos para a prestação dos 
serviços requisitados pela RFP (consulte a Cláusula 18 e DS No. 26 para obter mais detalhes). O 
mesmo se aplica a qualquer outra entidade participante da RFP, como joint ventures ou 
consórcios.  

 
15.2 Proposta de Metodologia, Abordagem e Plano de Implementação – esta seção deve apresentar 

a resposta do proponente com os Termos de Referência, identificando os componentes 
específicos propostos, como os requisitos serão abordados, conforme especificado, ponto por 
ponto; fornecer uma descrição detalhada das características essenciais de execução propostas, 
identificando trabalho/partes do trabalho que serão subcontratadas e demonstrar como a 
metodologia proposta atende ou excede as especificações, garantindo, ao mesmo tempo, a 
adequação da abordagem às condições locais e ao restante do ambiente operacional do projeto. 
Esta metodologia deve ser definida em um calendário de implementação que esteja dentro do 
período de duração do contrato, conforme especificado na Folha de Dados (DS nos. 29 e 30).  

 
Os Proponentes devem estar plenamente cientes de que os produtos ou serviços solicitados 
pelo PNUD podem ser transferidos, imediatamente ou no futuro, pelo PNUD para parceiros do 
Governo ou para uma entidade designada por este último, de acordo com as políticas e os 
procedimentos do PNUD. Todos os proponentes devem, portanto, apresentar os seguintes 
documentos em suas propostas:  

 
a) Declaração a respeito da necessidade de licenças de importação ou exportação para os bens 
a serem adquiridos ou para os serviços a serem prestados, incluindo eventuais restrições no país 
de origem, natureza do uso ou uso duplo dos bens ou serviços, incluindo qualquer disposição 



aos usuários finais e 
 

b) Confirmação de que o Proponente obteve licença dessa natureza no passado e tem 
expectativa de obter todas as licenças necessárias, caso sua proposta seja considerada a 
mais adequada.  

 
15.3 Estrutura de Gestão e Pessoal-Chave – Esta seção deve incluir o curriculum vitae (CV) completo 

do pessoal-chave que será encarregado de apoiar a implementação da metodologia proposta, 
definindo claramente seus papéis e responsabilidades em relação à metodologia proposta. Os 
CVs devem estabelecer competência e demonstrar qualificações em áreas pertinentes ao TOR.  

 
Em conformidade com esta seção, o Proponente assegura e confirma ao PNUD que o pessoal 
indicado está disponível para o Contrato nas datas propostas. Se qualquer uma das pessoas-
chave se tornar indisponível posteriormente, exceto por razões inevitáveis, como morte ou 
doença, entre outras possibilidades, o PNUD reserva-se o direito de considerar a Proposta 
inadequada. Qualquer substituição deliberada decorrente de motivos de força maior, incluindo 
atraso na implementação do projeto de programa não por culpa do Proponente, deverá ser feita 
apenas com a aceitação do PNUD da justificativa de substituição e com aprovação pelo PNUD 
da qualificação do substituto, que deve ter credenciais iguais ou superiores às da pessoa 
substituída.  

 
15.4 Quando a Folha de Dados exigir a apresentação de Garantia da Proposta, a Garantia da Proposta 

deve ser incluída juntamente com a Proposta Técnica. A Garantia da Proposta poderá ser 
rejeitada pelo PNUD, com consequente rejeição da Proposta, no caso de qualquer uma das 
seguintes condições ou de qualquer combinação delas:  

 
a) Se o Proponente retirar sua oferta durante o período da Validade da Proposta especificado na 

Folha de Dados (DS no. 11) ou  
 

b) Se o valor da Garantia da Proposta for menor que o exigido pelo PNUD, conforme indicado 
na Folha de Dados (DS nº 9) ou  

 
c) Caso o Proponente vencedor deixe de:  

 
i. assinar o Contrato após concessão pelo PNUD;  
ii. cumprir com a variação de requisitos do PNUD, conforme a Cláusula 35 da RFP ou  

iii. fornecer Garantia de Execução, seguros, ou outros documentos que o PNUD venha a 
exigir, como condição para efetivar o contrato que pode ser concedido ao Proponente.  

 
16. Propostas Financeiras  
 

A Proposta Financeira deverá ser elaborada utilizando o formulário padrão anexo (Seção 7). Ela deve 
listar todos os componentes de custo importantes associados aos serviços, bem como a discriminação 
pormenorizada desses custos. Todos os produtos e atividades descritos na Proposta Técnica devem 
ser cotados separadamente em correspondência direta. Qualquer produto ou atividade descrito na 
Proposta Técnica mas não cotado na Proposta Financeira será considerado incluído nos preços de 
outros itens ou atividades, bem como no preço total final. 

 



17. Moedas  
 

Todos os preços devem ser cotados na moeda indicada na Folha de Dados (DS nº 15). No entanto, 
quando Propostas forem cotadas em moedas diferentes, para fins de comparação de todas as 
Propostas:  

 
a) O PNUD irá converter a moeda utilizada na Proposta para a moeda preferida do PNUD, de acordo 

com a taxa de câmbio operacional das Nações Unidas vigente no último dia de apresentação de 
Propostas e  

 
b) Caso a Proposta considerada mais adequada aos requisitos da RFP seja cotada em uma moeda 

diferente da moeda preferida de acordo com a Folha de Dados (DS nº 15), o PNUD reserva-se o 
direito de adjudicar o contrato na moeda de preferência do PNUD, utilizando o método de 
conversão especificado acima.  

 
Propostas apresentadas por 2 (dois) ou mais Proponentes serão todas rejeitadas pelo PNUD se for 
detectado que se enquadram em qualquer uma das seguintes categorias: 

 
a) têm pelo menos um sócio controlador, diretor ou acionista em comum, ou  
b) qualquer um deles recebe ou recebeu algum subsídio direto ou indireto do(s) outro(s), ou  
c) têm o mesmo representante legal para os fins desta RFP, ou  
d) têm uma relação entre si, diretamente ou através de terceiros em comum, que os coloca em uma 

posição que possibilita ter acesso a informações sobre a Proposta, ou exercer influência sobre a 
Proposta, de outro Proposta em relação a este processo de RFP;  

e) são subcontratados nas Propostas um do outro, ou o subcontratado de uma proposta também 
envia outra Proposta em seu nome como Proponente principal, ou  

f) um especialista proposto na oferta de um Proponente participa de mais de uma Proposta recebida 
por este processo de RFP. Esta condição não se aplica a empresas subcontratadas incluídas em 
mais de uma Proposta.  

 
18. Documentos que Comprovam a Elegibilidade e as Qualificações do Proponente  
 

O Proponente deverá apresentar prova documental de seu status como um fornecedor elegível e 
qualificado, utilizando os formulários disponibilizados na Seção 5, Formulários de Informação do 
Proponente. Para que um contrato seja celebrado com um Proponente, suas qualificações devem ser 
documentadas de modo a cumprir com as exigências do PNUD. Isso inclui, mas não se limita a:  

 
a) Que, no caso de um Proponente que ofereça o fornecimento de bens nos termos do Contrato que 

não tenham sido fabricados ou produzidos pelo Proponente, o Proponente tenha sido 
devidamente autorizado pelo fabricante ou produtor dos bens a fornecer os bens no país de 
destino final;  

b) Que o Proponente tem a capacidade financeira, técnica e de produção necessária para executar 
o Contrato e  

c) Que, na medida do conhecimento do Proponente, este não está incluído na Lista 1267 das Nações 
Unidas ou na Lista de Inelegibilidade da ONU, nem em toda e qualquer lista de fornecedores 
suspensos e banidos do PNUD.  

 
19. Joint Venture, Consórcio ou Associação  



 
Se o Proponente é um grupo de pessoas jurídicas que formam ou formaram uma joint venture, um 
consórcio ou uma associação, no momento da apresentação da Proposta, estas devem confirmar em 
sua Proposta que: (i) designaram uma parte para atuar como entidade principal, devidamente 
investida de autoridade para vincular os membros da joint venture solidariamente, e isso deve ser 
devidamente comprovado por meio de um Contrato devidamente autenticado entre as pessoas 
jurídicas, que deve ser enviado juntamente com a Proposta e (ii) se o contrato lhes for adjudicado, 
este deve ser celebrado, por e entre o PNUD e a entidade principal designada, que deve agir por e em 
nome de todas as entidades que compõem a joint venture.  

 
Após o envio da Proposta ao PNUD, a entidade principal identificada como representante da joint 
venture não deve ser alterada sem o prévio consentimento por escrito do PNUD. Além disso, nem a 
entidade principal, nem as entidades integrantes da joint venture podem:  

 
a) Apresentar outra Proposta, nem de maneira independente, nem  
b) Como entidade principal ou entidade membro de outra joint venture que tenha apresentado 

outra Proposta.  
 

A descrição da organização do consórcio/joint venture/associação deve definir claramente o papel 
que se espera de cada entidade na joint venture para cumprir com as exigências da RFP, tanto na 
Proposta quanto no Contrato de Joint Venture. Todas as entidades que compõem a joint venture estão 
sujeitas a avaliação de elegibilidade e qualificação pelo PNUD. 

 
Quando uma joint venture apresentar seu histórico e experiência em um empreendimento 
semelhante ao exigido na RFP, ela deve apresentar tais informações da seguinte maneira: 

 
a) Aqueles que foram realizados em conjunto pela joint venture e  
b) Aqueles que foram realizados pelas entidades individuais da joint venture que estará 

envolvida no desempenho dos serviços definidos na RFP.  
 

Contratos anteriores cumpridos por especialistas individuais que trabalham independentemente, mas 
que estão permanentemente ou estiveram temporariamente associados a qualquer das empresas-
membro não podem ser citados como experiência da joint venture ou de seus membros, devendo 
apenas ser citados pelos próprios especialistas na apresentação de suas credenciais individuais. 

 
Se a Proposta de uma joint venture for considerada pelo PNUD a Proposta mais adequada que oferece 
a melhor relação custo-benefício, o PNUD concederá o contrato à joint venture, em nome de sua 
entidade principal designada. A entidade principal deverá assinar o contrato por e em nome de todas 
as outras entidades membro. 

 
20. Propostas alternativas  
 

Salvo disposição em contrário na Folha de Dados (DS nos. 5 e 6), propostas alternativas não serão 
consideradas. Nos casos em que forem cumpridas as condições para sua aceitação, ou quando 
justificativas forem claramente definidas, o PNUD reserva-se o direito de adjudicar o contrato com 
base em uma proposta alternativa. 

 
21. Período de validade 



 
As Propostas permanecerão válida pelo período especificado na Folha de Dados (DS nº 8), com 
início na data limite de submissão, também indicada na Folha de Dados (DS nº 21). Propostas 
válidas por um período mais curto serão imediatamente rejeitadas pelo PNUD e consideradas 
inadequadas aos termos do edital. 

 
Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período de validade da Proposta, o PNUD 
poderá solicitar aos Proponentes que estendam o período de validade da suas Propostas. A 
solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito e serão consideradas parte integrante da 
Proposta. 

 
22. Conferência dos Proponentes  
 

Quando apropriado, uma conferência de Proponentes será realizada em data, hora e local 
especificados na Folha de Dados (DS nº 7). É recomendado que todos os Proponentes participem. 
O não comparecimento, no entanto, não implicará na desclassificação do Proponente interessado. 
A Ata da conferência dos Proponentes será publicada no site do PNUD ou distribuída para as 
empresas individuais que se inscreveram ou manifestaram interesse no contrato, tenham elas 
participado ou não da conferência. Nenhuma afirmação verbal feita durante a conferência 
modificará os termos e condições da RFP, a menos que tal afirmação seja registrada 
especificamente na Ata da Conferência ou enviada/postada como uma alteração na forma de 
Informação Suplementar à RFP.  

 

 

D. APRESENTAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS  
 
23. Apresentação  

 
23.1 Os envelopes da Proposta Financeira e da Proposta Técnica DEVEM SER COMPLETAMENTE 

SEPARADOS e cada um deles deve ser enviado selado, individualmente, e claramente marcado, 
no lado de fora como “PROPOSTA TÉCNICA” ou “PROPOSTA FINANCEIRA”, conforme 
apropriado. Cada envelope DEVE OBRIGATORIAMENTE indicar o nome do Proponente. Os 
envelopes externos devem ter o endereço do PNUD, conforme especificado na Folha de Dados 
(DS no. 20) e deve incluir o nome e o endereço do Proponente, bem como um aviso para "não 
abrir antes da hora e data para a abertura das propostas", conforme especificado na Folha de 
Dados (DS nº 24). O Proponente deve assumir responsabilidade pelo extravio ou pela abertura 
de Propostas antes da data indicada em função de problemas no lacre ou no endereçamento 
feitos pelo Proponente.  

 
23.2 Os Proponentes devem apresentar suas Propostas da forma especificada na Folha de Dados (DS 

nos. 22 e 23). Quando houver previsão de que as Propostas fiquem em trânsito por mais de 24 
horas, o Proponente deve tomar providências para que seja fornecido o tempo necessário para 
cumprir o prazo do PNUD para a apresentação. O PNUD deve indicar, para seu registro, que a 
data e a hora oficial de recebimento da Proposta são a data e a hora efetivas em que a referida 
Proposta chegou fisicamente nas instalações do PNUD indicadas na Folha de Dados (DS nº 20). 

 
23.3 Os Proponentes que apresentarem Propostas por correio ou entregues em mãos deverão 



anexar o original e cada cópia da Proposta em envelopes separados e lacrados, devidamente 
identificando cada um dos envelopes como "Proposta Original" e como ”Cópia da Proposta”, 
conforme apropriado. Os dois envelopes devem, então, ser lacrados dentro de um envelope 
externo. O número de cópias exigido deverá estar de acordo com o especificado na Folha de 
Dados (DS nº 19). Em caso de qualquer discrepância entre o conteúdo da "Proposta Original" e 
da “Cópia da Proposta", o conteúdo do original prevalecerá. A versão original da Proposta 
deverá ser assinada ou rubricada pelo Proponente ou pela(s) pessoa(s) devidamente 
autorizada(s) a comprometer o Proponente em cada página. A autorização deve ser comunicada 
por meio de um documento que comprove que tal autorização foi concedida pelo mais alto 
funcionário da empresa ou por meio de uma Procuração anexada à Proposta.  

 
23.4 Os Proponentes devem estar cientes de que o mero ato de apresentação de uma Proposta, por 

si só, implica que o Proponente aceita os Termos e Condições Gerais do Contrato do PNUD, 
conforme anexado neste documento na forma da Seção 11.  

 
24. Prazo para apresentação de Propostas e Propostas tardias  
 

As Propostas devem ser recebidas pelo PNUD no endereço e até a data e o horário especificados na 
Folha de Dados (DS nos. 20 e 21).  

 
O PNUD não irá considerar qualquer Proposta recebida após o prazo para apresentação de Propostas. 
As Propostas recebidas pelo PNUD após o prazo para a entrega de Propostas serão declaradas 
atrasadas, e serão rejeitadas e devolvidas ao Proponente sem serem abertas.  

 
25. Retirada, Substituição e Modificação de Propostas  
 

25.1 Os Proponentes têm responsabilidade exclusiva por tomar medidas para examinar 
cuidadosamente e em detalhes a total coerência de sua Proposta com os requisitos da RFP, 
tendo em mente que as deficiências materiais na prestação de informações solicitadas pelo 
PNUD, ou a falta de clareza na descrição dos serviços a serem prestados, podem resultar na 
rejeição da Proposta. O Proponente deverá assumir toda responsabilidade em relação a 
interpretações ou conclusões errôneas tomadas pelo Proponente na compreensão da RFP a 
partir do conjunto de informações fornecido pelo PNUD.  

 
25.2 O Proponente poderá retirar, substituir ou modificar sua Proposta depois desta ter sido 

apresentada por meio do envio de um aviso por escrito de acordo com a Cláusula 23,1 da RFP, 
devidamente assinada por um representante autorizado, e deverá incluir uma cópia da 
autorização (ou uma Procuração) . A substituição ou a modificação correspondente da 
Proposta deve acompanhar a respectiva notificação por escrito. Todas as notificações devem 
ser recebidas pelo PNUD antes da data limite para apresentação de Propostas e devem 
apresentadas de acordo com a Cláusula 23.1 da RFP (com exceção das notificações de retirada, 
que não necessitam de cópias). Os respectivos envelopes deverão ser claramente 
identificados com as palavras "RETIRADA”, ”SUBSTITUIÇÃO” ou “MODIFICAÇÃO”. 

 
25.3 As Propostas para as quais for solicitada a retirada serão devolvidas fechadas aos 

Proponentes.  
 

25.4 Nenhuma Proposta poderá ser retirada, substituída ou modificada no intervalo entre o 



prazo para entrega da proposta e a expiração do prazo de validade da Proposta 
especificado pelo Proponente no Formulário de Apresentação de Proposta ou em 
qualquer prorrogação deste prazo.  

 
26. Abertura de Propostas  

 
O PNUD abrirá as Propostas na presença de um comitê ad hoc formado pelo PNUD, composto por 
pelo menos dois (2) membros. Se o envio eletrônico for permitido, quaisquer procedimentos 
específicos para abertura de Propostas eletrônicas serão conforme especificado na Folha de 
Dados (DS nº 23).  

 
Os nomes dos Proponentes, modificações, retiradas, a condição de etiquetas/selos do envelope, 
o número de pastas/arquivos e quaisquer outros detalhes considerados necessários pelo PNUD 
serão anunciados na abertura. Nenhuma Proposta será rejeitada na fase de abertura, exceto por 
apresentação tardia; neste caso, a Proposta será devolvida fechada ao Proponente.  

 
27. Confidencialidade  

 
As informações relativas ao exame, avaliação e comparação das Propostas e a recomendação de 
adjudicação do contrato não serão divulgadas aos Proponentes ou a quaisquer outras pessoas não 
oficialmente envolvidas no processo, mesmo após a publicação da adjudicação do contrato.  

 
Qualquer tentativa por parte de um Proponente de influenciar o PNUD no exame, na avaliação e 
na comparação das Propostas pode, por decisão do PNUD, resultar na rejeição de sua Proposta.  

 
Caso um Proponente não seja o vencedor, este poderá solicitar uma reunião com o PNUD para 
obter maiores informações. O objetivo da reunião é discutir os pontos fortes e fracos da Proposta 
do Proponente, a fim de auxiliar o Proponente na melhoria da proposta apresentada ao PNUD. 
Não haverá discussão sobre o conteúdo de outras propostas ou sobre como estas se comparam 
com a Proposta enviada pelo Proponente.  
 
 

E. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

28. Exame preliminar das Propostas  
 

O PNUD examinará as Propostas a fim de determinar se estão completas, em conformidade com 
os requisitos mínimos de documentação, se os documentos foram devidamente assinados, se o 
Proponente está na lista de terroristas e de financiadores do terrorismo do Comitê 1267/1989 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas e na lista de fornecedores suspensos e banidos do 
PNUD e se a Proposta está, de modo geral, adequada, entre outros indicadores que podem ser 
utilizados nesta fase. O PNUD poderá rejeitar qualquer Proposta nesta fase. 

 
29. Avaliação de Propostas  
 

29.1 O PNUD examinará a Proposta a fim de confirmar que todos os termos e condições incluídos nos 
Termos e Condições Gerais do PNUD e nas Condições Especiais tenham sido aceitos pelo 



Proponente, sem qualquer desvio ou reserva.  
 

29.2 A equipe de avaliação irá analisar e avaliar as Propostas Técnicas com base em sua adequação 
aos Termos de Referência e a quaisquer outros documentos fornecidos, aplicando os critérios e 
subcritérios de avaliação e o sistema de pontos indicados na Folha de Dados (DS Nº 32). Cada 
Proposta adequada receberá uma pontuação técnica. Uma proposta será considerada 
inadequada, nesta fase, se ele não atender de forma substancial às exigências da RFP, 
especialmente àquelas contidas nos Termos de Referência, o que também significa que ela não 
atinge a pontuação técnica mínima indicada na Folha de Dados (DS no. 25). Absolutamente 
nenhuma mudança pode ser feita pelo PNUD nos critérios, subcritérios e sistema de pontos 
indicados na Folha de Dados (DS no. 32) após o recebimento de todas as Propostas.  

 
29.3 Na segunda etapa, apenas as Propostas Financeiras dos proponentes que atingirem a pontuação 

técnica mínima serão aberta para avaliação, comparação e revisão. Os Envelopes de Proposta 
Financeira correspondentes a Propostas que não tenham atingido a pontuação técnica mínima 
serão devolvidos fechados aos Proponentes. A pontuação de avaliação global será baseada em 
uma combinação da pontuação técnica com a proposta financeira; ou seja, será vencedora a 
menor proposta financeira avaliada dos Proponentes tecnicamente qualificados. O método de 
avaliação que se aplica a esta RFP deverá ser a indicado na Folha de Dados (DS No. 25).  

 
Quando a Folha de Dados especificar um método de pontuação combinada, a fórmula para 
classificação das propostas será o seguinte:  

 

O Critério de Avaliação aplicável será o estipulado no Termo de Referência.  
 

 
29.4 O PNUD reserva-se o direito de realizar um exercício de pós-qualificação, com o objetivo de 

determinar, para sua satisfação, a validade das informações fornecidas pelo Proponente. Tal pós-
qualificação deverá ser devidamente documentada e, entre os itens que podem ser indicados na 
Folha de Dados (DS Nº 33), pode incluir, mas não deve limitar-se a, toda e qualquer combinação 
dos seguintes elementos:  

 
a) Verificação da precisão, exatidão e autenticidade das informações fornecidas pelo 

Proponente sobre os documentos legais, técnicos e financeiros apresentados;  
 

b) Validação do grau de conformidade com os requisitos da RFP e com os critérios de avaliação 
com base no que tenha sido apurado, até o momento, pela equipe de avaliação; 

 
c) Investigação e verificação de referências junto a entidades governamentais com jurisdição 

sobre o Proponente ou a qualquer outra entidade que tenha feito negócios com o 
Proponente;  

 
d) Investigação e verificação de referências com clientes anteriores sobre a qualidade do 

cumprimento de contratos concluídos anteriormente ou em andamento;  
 

e) Inspeção física dos escritórios, filiais ou de outras instalações pertinentes para os negócios do 
Proponente, com ou sem aviso prévio ao Proponente;  

 



f) Avaliação da qualidade de produtos, trabalhos e atividades concluídos ou em andamento que 
se assemelhem aos requisitados pelo PNUD, quando disponíveis e  

 
g) Outros meios que o PNUD possa considerar adequados, em qualquer etapa do processo de 

seleção, antes da adjudicação do contrato.  
 
30. Esclarecimento de Propostas  
 

Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das Propostas, o PNUD poderá, a seu critério, solicitar 
a qualquer Proponente um esclarecimento de sua Proposta.  

 
A solicitação do PNUD por esclarecimentos e a resposta do Proponente deverão ser realizadas por 
escrito. Não obstante a comunicação escrita, não deverá ser solicitada, oferecida ou permitida 
qualquer alteração nos preços ou no conteúdo da Proposta, exceto para prestar esclarecimentos e 
para confirmar a correção de eventuais erros aritméticos detectados pelo PNUD na avaliação da 
Proposta, de acordo com a Cláusula 32 da RFP.  

 
Qualquer esclarecimento não solicitado apresentado por um Proponente em relação a sua Proposta, 
que não seja fornecido em resposta a um pedido do PNUD, não será levado em consideração durante 
a análise e a avaliação da Proposta.  

 
31. Adequação da Proposta  
 

A determinação pelo PNUD da adequação de uma Proposta será baseada no conteúdo da própria 
Proposta.  

 
Uma Proposta substancialmente adequada é aquela que está em conformidade com todos os termos, 
condições, TOR e outros requisitos da RFP, sem qualquer desvio material, reserva ou omissão.  

 
Se uma Proposta não for substancialmente adequada, ela será rejeitada pelo PNUD, não podendo ser 
posteriormente adequada pelo Proponente por meio da correção do desvio material, da reserva ou 
da omissão.  

 
32. Não conformidades, erros sanáveis e omissões  
 

Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o PNUD poderá relevar quaisquer não 
conformidades ou omissões na Proposta que, na opinião do PNUD, não constituam desvio material.  

 
Desde que a Proposta seja substancialmente adequada, o PNUD poderá solicitar que oProponente 
apresente a documentação ou as informações necessárias, dentro de um período razoável de tempo, 
para retificar não conformidades não materiais ou omissões na Proposta relacionadas a requisitos de 
documentação. Tal omissão não deverá ser relacionada a qualquer aspecto do preço da Proposta. A 
falha do Proponente em atender ao pedido poderá resultar na rejeição de sua Proposta. 

 
Caso a Proposta seja substancialmente adequada, o PNUD irá corrigir erros aritméticos da 
seguinte forma: 

 
a) se houver discrepância entre o preço unitário e o total do item obtido pela multiplicação do 



preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o total do item será corrigido, a 
menos que, na opinião do PNUD, exista um erro óbvio de ponto decimal no preço unitário; 
neste caso, o total cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido;  

 
b) se houver um erro em um total correspondente à adição ou subtração de subtotais, os 

subtotais prevalecerão e o total será corrigido e  
 

c) se houver discrepância entre palavras e números, o valor por extenso prevalecerá, salvo se o 
montante expresso em palavras estiver relacionado a um erro aritmético; neste caso, o 
montante em algarismos prevalecerá sujeito ao disposto acima.  

 
Se o Proponente não aceitar a correção dos erros realizada pelo PNUD, sua Proposta será 
rejeitada. 
 
 

F.  ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 
 

33. Direito de aceitar, rejeitar ou considerar inadequadas uma ou todas as Propostas  
 

O PNUD reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer Proposta, de considerar uma ou todas 
as Propostas inadequadas e de rejeitar todas as Propostas a qualquer momento antes da 
adjudicação do contrato, sem incorrer em qualquer responsabilidade ou obrigação de informar 
o(s) Proponente(s) afetado(s) dos motivos para a ação do PNUD. Além disso, o PNUD não está 
obrigado a adjudicar o contrato à proposta de preço mais baixo.  

 
O PNUD deve também verificar, e rejeitar imediatamente a respectiva Proposta, se os 
Proponentes estiverem na Lista Consolidada das Nações Unidas de indivíduos e entidades com a 
associação a organizações terroristas , na Lista de Fornecedores Suspensos ou Banidos da Lista de 
Fornecedores da Divisão de Aquisições do Secretariado da ONU, na Lista de Inelegibilidade da 
ONU e em outras listas que venham a ser estabelecidas ou reconhecidas pela política do PNUD 
sobre Sanções a Fornecedores.  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/  

 
34. Critérios de Adjudicação  
 

Antes da expiração do prazo de validade da proposta, o PNUD adjudicará o contrato ao 
Proponente qualificado com a maior pontuação total com base no método de avaliação indicado 
na Folha de Dados ( DS nos. 25 e 32).  

 
35. Direito de alterar requisitos no momento da adjudicação  
 

No momento da adjudicação do Contrato, o PNUD reserva-se o direito de alterar a quantidade de 
serviços e/ou bens, até um máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da oferta total, sem qualquer 
alteração no preço unitário ou em outros termos e condições.  

 
36. Assinatura do contrato  
 



No prazo de 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento do Contrato, o Proponente vencedor 
deverá assinar e datar o Contrato e devolvê-lo ao PNUD.  

 
A falha do Proponente vencedor em cumprir com os requisitos da Cláusula 35 da RFP e desta cláusula 
constituem motivo suficiente para anulação da adjudicação e rejeição da Garantia de Proposta, se 
houver. Neste caso, o PNUD poderá adjudicar o Contrato para o Proponente com a segunda Proposta 
nominal mais alta ou lançar uma nova solicitação de Propostas.  

 
37. Garantia de Execução  
 

Uma garantia de execução, se solicitada, deverá ser fornecida no valor e na forma prevista na Seção 
9 e dentro do prazo indicado na Folha de Dados (DS nº 14), conforme aplicável. Nos casos em que 
uma Garantia de Execução for solicitada, a apresentação do referido documento e a confirmação de 
sua aceitação pelo PNUD, serão condição para a efetividade do Contrato que será firmado entre o 
Proponente vencedor e o PNUD.  

 
38. Garantia Bancária para Pagamento Antecipado  
 

Exceto quando os interesses do PNUD assim o exigirem, é preferência do PNUD não fazer qualquer 
pagamento antecipado em relação a contratos (ou seja, pagamentos sem o prévio recebimento dos 
produtos). Caso o Proponente solicite um pagamento antecipado após a assinatura do contrato, se tal 
solicitação for devidamente aceita pelo PNUD e se o referido pagamento antecipado for superior a 
20% do preço total da Proposta ou exceder o montante de US$ 30.000, o PNUD exigirá que o 
Proponente a envie uma Garantia Bancária no mesmo valor do pagamento antecipado. A garantia 
bancária para pagamento antecipado deverá ser fornecida na forma prevista na Seção 10.  

 
39. Protesto do fornecedor  
 

O procedimento de protesto por parte do fornecedor estabelecido pelo PNUD oferece oportunidade 
de recurso para pessoas ou empresas não contempladas com um contrato ou ordem de compra por 
meio de um processo de aquisição competitivo. Caso um Proponente  

 
acredite não ter sido tratado com justiça, poderá encontrar maiores informações a respeito dos 
procedimentos do PNUD para protesto de fornecedores no seguinte link: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
 

 
  



 

Instruções aos Proponentes 
 

FOLHA DE DADOS 
 

Os seguintes dados referentes aos serviços a serem adquiridos complementam, suplementam ou alteram 
as disposições da Instrução para Proponentes. Em caso de conflito entre as Instruções para Proponentes, 
a Folha de Dados e outros anexos ou referências anexados à Folha de Dados, as disposições da Folha de 
Dados prevalecerão.   
 

DS 
No.2 

Ref. 
cruzada 

para 
instruç

òes 

Dados  

 
Instruções/Requisitos específicos 

1  Título do Projeto: BRA/11/021 - Programa Bolsa Verde 

2  
Título dos serviços/trabalho: 

Capacitação de gestores e lideranças beneficiárias do 
Programa Bolsa Verde para inclusão produtiva.  

3  País/região do local de trabalho:   Brasil 

4 C.13 Idioma da Proposta:  ☒ Português 

5 C.20 Condições de envio da Proposta 
para partes ou subpartes do 
TOR 

☒ Não Permitido 

6 C.20 Condições para envio de 
Propostas Alternativas ☒ Não serão consideradas 

7 C.22 
Uma Conferência Prévia será 
realizada: 

Hora:  15:00h 
Data:  12 de janeiro de 2017 
Local: Skype, pelo Link:  Join Skype Meeting 
 
O ponto focal para esta conferência prévia será:  
E-mail: licitacoes.jof@un.org.br 
 
 

                                                 
2 Todos os números DS constantes da Folha de Dados são citados como referência às Instruções aos 

Proponentes. Todas os números de DS correspondentes a um dado não devem ser modificados. Somente 
as informações na 4ª coluna podem ser modificadas pelo requerente. Se a informação não se aplicar, 
deve ser informado na 4ª coluna por “N/A”, não devendo ser, portanto, deletado.  



8 C.21 Período de Validade das 
Propostas a partir da data de 
apresentação 

☒ 120 dias                 

9 B.9.5 
C.15.4 

b) 

Garantia de Proposta  ☒ Exigida 
     Valor: R$ 25.000,00 
    
     (Vinte e Cinco Mil Reais) 

10 B.9.5 Formas aceitáveis de Garantia 
de Proposta 3 

☒ Cheque Administrativo 

☒ Fiança Bancária 

11 B.9.5 
C.15.4 

a) 

Validade da Garantia de 
Proposta 

150 dias a partir do último dia para apresentação de 
Proposta.  
 
A Garantia de Proposta de Proponentes não contemplados 
será devolvida.   

12  Pagamento adiantado após a 
assinatura do contrato  

☒ Não Permitido 

13  Indenização ☒ Será imposta nas seguintes condições: 
Percentagem do preço do contrato por dia de atraso: 0,5% 
Número máximo de dias de atraso: 30 dias 
Depois desse prazo, o PNUD poderá rescindir o contrato. 

14 F.37 Garantia de Execução ☒ Não requerida 

15 C.17, 
C.17 b) 

Moeda preferencial da Proposta 
e método de conversão de 
moedas 

☒ Dólar Americano, no caso de empresa estrangeira 

☒ Moeda Local (Real) no caso de empresa Brasileira 
 
Data de determinação da taxa de conversão operacional das 
Nações Unidas: 27/01/2017 
 

16 B.10.1 Prazo para envio de 
questionamentos/perguntas 

17 de janeiro de 2017 
Eventuais atrasos na resposta não poderão ser utilizados 
como justificativa para extensão do prazo de apresentação 
de Propostas, a menos que o PNUD julgue haver 
necessidade de extensão e comunique um novo prazo aos 
Proponentes. 

17 B.10.1 Contato para envio de licitacoes.jof@un.org.br (Fazer referência no assunto do e-
mail à JOF-0244-30109/2016) 

                                                 
3 Cauções ou outros instrumentos emitidos por Instituições Financeiras que não sejam bancos não são a preferência 

do PNUD. Salvo disposição em contrário, estes serão considerados inaceitáveis pelo PNUD. 



questionamentos/perguntas 4  

18 B.11.1 Meio de divulgação das 
respostas aos questionamentos  

☒ Comunicação direta com os potenciais proponentes por 
e-mail e postagem no website: 
http://www.un.org.br/licitacoes/Home/Licitacoes 

19 D.23.3 No. de cópias da Proposta que 
devem ser enviadas.  

Um Original  
Uma cópia em meio digital (pencard) 

20 D.23.1 
D.23.2 
D.24 

Endereço para envio da 
Proposta  

JOF - Joint Operations Facility  
Ref. JOF-0244-30109/2016 
Casa das Nações Unidas no Brasil  
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17  
Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns, 
Salas 117 a 123  
CEP 70800-400 – Brasília, DF - Brasil   

21 C.21 
D.24 

Prazo para recebimento de 
Propostas pelo Comprador 

Data e Hora: 27/01/2017 às 17:00h 

22 D.23.2 Modo permitido para 
apresentação de propostas 

☒ Correio convencional, Courier ou entrega em Mãos  
 

23 D.23.2 
D.26 

Condições e procedimentos 
para envio eletrônico e 
abertura, se permitido 

☒ Não se aplica 

24 D.23.1 Data, hora e local de abertura 
de Propostas 

 

Não há abertura pública 

25 E.29.2 
E.29.3 
F.34 

Método de avaliação a ser 
utilizado na escolha da proposta 
mais adequada 

☒ Método combinado de classificação, utilizando a 
proporção de 70%-30% para propostas técnicas e 
financeiras, respectivamente, sendo a pontuação 
mínima da proposta técnica de 70%.  

26 C.15.1 Documentos obrigatórios que 
devem ser enviados para 
comprovar a qualificação dos 
proponentes (somente na forma 
de cópia autenticada)  

 
 
Vide Seção 3 – Termo de Referência.  

27  Outros documentos que podem 
ser submetidos para habilitação.  

  Vide Seção 3 – Termo de Referência. 

                                                 
4 Este contato é oficialmente designado. Se consultas forem enviadas para outro contato, mesmo que 

sejam do PUND, o PNUD não terá obrigação de responder e não poderá confirmar se a consulta foi 
oficialmente recebida. . 

http://www.un.org.br/licitacoes/Home/Licitacoes


28 C.15 Estrutura da Proposta Técnica  Seção 6 – Formulário de Apresentação da Proposta Técnica 

29 C.15.2 Data prevista para início do 
Contrato 

Abril de 2017 

30 C.15.2 Duração prevista do Contrato 
(Data de início e data de 
conclusão) 

 
240 dias  

31  Será(ão) adjudicado(s): ☒ Uma proponente 

☒ Uma ou mais proponentes, dependendo dos seguintes 
fatores: Consórcio  

32 E.29.2 
F.34 

Critérios para Adjudicação e 
Avaliação de Propostas  

Vide Seção 3 – Termo de Referência. 

33 E.29.4 Ações Pós-Qualificação Vide Seção 3 – Termo de Referência. 

34  Condições para determinar a 
contratação  

☒ Atendimento a todos os requisitos técnicos e formais do 
Edital e alcançar o maior resultado final, conforme previsto 
no item 13 da Seção 3- Critério de Avaliação 

35   
 
 
 
Outra(s) informação(ões) 
relativas à RFP 

Anteriormente à adjudicação, será realizada uma certificação 
da proposta identificada como melhor classificada 
considerando:  

a) Requisitos legais e administrativos  

b) Capacidade financeira 
 
Caso a empresa não cumpra com as exigências referentes 
aos Requisitos Legais e Administrativos e Capacidade 
Financeira será inabilitada 

 

  



Seção 3: Termos de Referência (TOR) 
 
 
1. ANTECEDENTES/CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
O Programa de Apoio a Conservação Ambiental – Programa Bolsa Verde, instituído pela Lei 12.512/11 apresenta, 
dentre seus objetivos, incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, 
educacional, técnica e profissional, além do incentivo à conservação dos ecossistemas e a promoção da cidadania, 
melhoria das condições de vida e elevação de renda da população em situação de extrema pobreza que exerça 
atividades de conservação dos recursos naturais em meio rural. O público alvo do programa são as famílias em 
situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação nas Florestas Nacionais, Reservas 
Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais; nos projetos de assentamento florestal, projetos 
de desenvolvimento sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - Incra; nos territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, 
quilombolas e outras comunidades tradicionais; e em outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder 
Executivo. 
 
A oferta de cursos de capacitação para as famílias beneficiárias do Programa pelo Ministério do Meio Ambiente é 
parte do objetivo do Programa e é fundamental para o cumprimento de sua missão legal. Em 2012 a Embaixada 
Britânica, a USAID e o Fundo Vale apoiaram a elaboração do programa de formação para beneficiários e gestores do 
Programa Bolsa Verde, em consonância com o que preconiza a legislação vigente. A metodologia foi proposta de 
forma participativa e ratificada em seminário com os atores chaves do programa. Posteriormente, a metodologia foi 
testada em etapa de formação de formadores. 
 
O Ministério do Meio Ambiente, por meio de uma parceria com o PNUD, desenvolve uma série de ações no âmbito 
do Programa Bolsa Verde, estruturadas no Projeto PNUD BRA 11/021.  
 
O Projeto PNUD BRA 11/021 foi instituído com o objetivo de fornecer subsídios ao contínuo aprimoramento do 
Programa Bolsa Verde como um programa de pagamento por serviços ambientais. Dentre as estratégias desenhadas 
pelo projeto estão o levantamento de instrumentos econômicos e estudos de casos para subsidiar a avaliação do 
programa, o desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento envolvendo a definição de indicadores de 
desempenho e, finalmente, a elaboração de uma estratégia de inclusão produtiva de forma a propiciar tanto a 
elevação de renda das famílias beneficiarias como garantir a conservação ambiental das áreas por meio do uso 
sustentável dos recursos naturais. No contexto da estratégia de inclusão produtiva, estão sendo propostas as 
capacitações de gestores e beneficiários do Programa, conforme programa de formação elaborado em 2012 para o 
Programa Bolsa Verde. 
 
2. OBJETO  
 
Capacitação de gestores e lideranças beneficiárias do Programa Bolsa Verde para inclusão produtiva. 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1 Realizar a formação de lideranças representantes de organizações produtivas em unidades de 
conservação inseridas no Programa Bolsa Verde em gestão territorial e ambiental, em políticas públicas 
de inclusão produtiva (ATER, PAA, PGPMBio, PRONAF, Fomento INCRA etc) e em gestão de negócios e, 
 



3.2 Realizar a formação de gestores com atuação nos territórios inseridos no Programa Bolsa Verde, em 
políticas públicas aderentes ao Programa (PAA, PGPMBio, PNAE, PLANAFE, PRONATEC, etc). 

 
4. JUSTIFICATIVA 
 
O desenvolvimento do programa de formação de lideranças e 
gestores do Programa Bolsa Verde é parte da estratégia de 
inclusão produtiva e atende os objetivos de capacitação previstos 
no Programa de Apoio a Conservação Ambiental (Lei 12.512/11) 
que busca contribuir para a garantia da conservação da 
biodiversidade, o fortalecimento da rede de segurança social e a 
elevação de renda dos povos e comunidades tradicionais 
residentes em unidades de conservação de uso sustentável, 
projetos de assentamentos, territórios de ribeirinhos da 
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento Desenvolvimento e Gestão – SPU/MP e outros 
territórios.  
 
A formação proposta no presente Termo de Referência está 
voltada para as Unidades de Conservação de Uso Sustentável – 
Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 
Reservas Extrativistas, vinculadas ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Essas áreas contam 
com um gestor, de forma que o acompanhamento e o 
monitoramento do impacto da presente proposta seja 
assegurado. Para tanto, está previsto também, a formação 
desses gestores. 
 
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, mais de 75% dos beneficiados do Programa Bolsa Verde em áreas 
geridas pelo ICMBio, estão no norte do país. Portanto, a ação de formação está sendo desenhada para atender as 
UCs nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Acre, Amapá e Rondônia, com potencial de atingir 84% do 
beneficiados, conforme tabela. 

 
5. METODOLOGIA DE TRABALHO  
 
5.1 As atividades propostas no presente termo de referência devem estar em conformidade com a metodologia de 
capacitação para a conservação ambiental desenvolvida para o Programa Bolsa Verde. Os documentos “Formação 
dos Beneficiários Programa Bolsa Verde” e “Sistematização da Experiência do Programa Bolsa Verde”, anexos ao 
presente Termo de Referência, apresentam a metodologia e descrevem o processo de elaboração da mesma. 
 
5.2 O processo de formação deverá estar estruturado em três módulos presenciais (tempo-escola), de 
aproximadamente 5 dias cada, intercalados por atividades a serem desenvolvidas no âmbito da comunidade (tempo-
comunidade) de cada participante. As reflexões e resultados oriundos do tempo-escola e, sobretudo, do tempo-
comunidade possibilitarão a identificação e caracterização de uma cadeia de valor pertinente para a estruturação de 
um Plano de Ação visando seu fortalecimento, tanto nas comunidades, quanto nos territórios de atuação das 
lideranças participantes do curso. O processo, portanto, fornecerá às lideranças as informações e os elementos 
necessários para o desenvolvimento da cadeia de valor escolhida (pós-curso) por meio dos Planos de Ação, nos 
territórios beneficiários do Programa Bolsa Verde.  



 
5.3 Os módulos deverão abordar os seguintes temas: 
 

 Módulo 1 - Agroextrativismo na Amazônia - destinado à caracterização dos agroecossistemas e das dinâmicas 
territorial e sócio produtiva das lideranças participantes do curso. Além disso, o Módulo irá refletir sobre os 
sistemas de produção e manejo sustentáveis praticados em unidades de conservação na Amazônia. 
 

 Módulo 2 - Gestão de Recursos Naturais - destinado à caracterização e reflexão acerca da organização sócio-
política e gestão dos estabelecimentos familiares em unidades de conservação na Amazônia. A premissa é de 
que exista uma relação direta entre este tema e o acesso e implementação de políticas públicas, sobretudo 
aquelas relacionadas ao fortalecimento de cadeias de valor. 

 

 Módulo 3 - Políticas Públicas para 
Inclusão Produtiva - destinado à 
discussão sobre Políticas públicas 
sociais, ambientais e produtivas, 
com foco naquelas relacionadas ao 
fortalecimento de cadeias de valor 
em unidades de conservação na 
Amazônia. 

 
5.4 Os gestores/servidores atuantes nas 
áreas com lideranças participantes do 
curso de formação também deverão ser 
capacitados. Busca-se, com essa 
iniciativa, disponibilizar um ponto focal 
nas áreas que possa auxiliar na 
implementação dos Planos de Ação, 
principalmente no que se refere às articulações com instituições públicas, bem como auxiliar no monitoramento do 
impacto das ações do programa. 
 
5.5 Todo o processo contará com instrutores, aqui chamados de formadores, para as temáticas específicas. Para 
garantir uniformidade e aderência do processo de ensino à metodologia proposta, os formadores também deverão 
passar por um processo de capacitação. 
 
5.6 Principais documentos a serem elaborados durante o processo de capacitação: 
 

 2 Projetos Político Pedagógicos: para Capacitação das Lideranças epara Capacitação dos Gestores. Cada Projeto 
Político Pedagógico deverá apresentar minimamente a seguinte estrutura: (i) Justificativa; (ii) Objetivo; (iii) 
Regime Letivo e Organização curricular; (iv) Público e forma de Acesso (requisitos de acesso, critérios de seleção, 
processo de seleção); (v) Corpo Docente; (vi) Perfil do Egresso; (vii) Abordagem Metodológica (princípios e 
processos políticos e pedagógicos, percurso formativo); (viii) Estrutura curricular; (ix) Cronograma de 
Implementação; (x) Avaliação e Certificação; (xi) Referências Bibliográficas. 

 

 4 Planos de Formação: um plano de formação para cada módulo da formação de lideranças e um plano de 
formação para a formação de gestores. Os Planos de Formação deverão conter minimamente a seguinte 
estrutura: (i) Apresentação; (ii) Objetivos; (iii) Metodologia (abordagem metodológica, resultados 
esperados e matriz curricular); (iv) Programação Detalhada e (v) Referências Bibliográficas. 



 

 100 Planos de Ação: um Plano de Ação por Liderança. O Plano de Ação será composto pelas 
sistematizações das reflexões e resultados oriundos do tempo-escola e, sobretudo, do tempo-
comunidade realizados durante os módulos. 

 
5.7 As capacitações deverão ocorrer da seguinte forma:  
 
5.7.1 Formação de Lideranças Representantes de Organizações Produtivas 
 
Serão 4 turmas com 25 lideranças cada, a serem selecionadas entre as áreas beneficiárias do Programa Bolsa Verde. 
Estão sendo propostos um curso no Acre (incluindo lideranças de Rondônia), dois no Pará (incluindo lideranças do 
Amapá e Maranhão) e um no Amazonas.  
 
A etapa presencial de cada módulo deverá ter duração aproximada de 5 dias. Portanto serão 12 encontros 
presenciais (1 encontro por turma por módulo, sendo 4 turmas e 3 módulos). Deve-se ter por volta de 3 semanas de 
intervalo entre um encontro e outro – tempo-comunidade – para a aplicação prática do conhecimento adquirido nas 
etapas presenciais – tempo-escola. 
 
5.7.2 Capacitação de Gestores Públicos 
 
Deverão ser capacitados no máximo 25 gestores públicos. Esta etapa deverá ocorrer após o primeiro módulo da 
capacitação das lideranças de forma que já se tenha disponível a informação quanto a quem são, de onde são e qual 
o perfil das lideranças que estão participando do processo. 
 
O local do encontro deverá ser na Academia Nacional de Biodiversidade – Acadebio, localizada em Araçoiaba da 
Serra/SP. Hospedagem e alimentação não importarão em custos para o projeto. 

 
Deverão ser realizadas 2 oficinas de capacitação para os instrutores/formadores, cada uma referente ao processo de 
formação dos públicos do projeto – Lideranças e Gestores. Na ocasião deverão ser apresentados os Projetos Político 
Pedagógicos para a Capacitação das Lideranças e para a Capacitação dos Gestores bem como os Planos de Formação. 
 
Todo o processo deverá ser participativo e contar com a participação de técnicos do Programa Bolsa Verde, de forma 
a assegurar a maior aderência possível a proposta do Programa. Para tanto a contratada deverá propor um desenho 
de arranjo institucional. 

 
6. ATIVIDADES PREVISTAS 
 
Planejamento do Projeto 

- Oficina com Equipe do Programa Bolsa Verde e órgãos relacionados para discutir: 

 Proposta de arranjo institucional para execução do projeto;  

 Definição do processo de seleção dos gestores. 

 Definição dos critérios para seleção das lideranças (com a participação dos gestores); 

 Definição do processo de seleção das lideranças (com a participação dos gestores); 
- Oficina de Trabalho para elaboração dos PPPs (2 oficinas de 2 dias cada); 
- Oficina de Trabalho para elaboração dos 4 Planos de Formação (1 oficina de 3 dias); 
- Processo de Seleção e envolvimento dos Gestores; 
- Processo de Seleção das Lideranças; 
- Processo de identificação e mobilização dos formadores; 



- Oficinas de preparação com os Formadores (2 oficinas de 4 dias cada para aproximadamente 8 
formadores cada). 

 
Módulo 1 – Agroextrativismo na Amazônia 

- Organização da logística necessária nos diferentes territórios para a realização do Módulo 1; 
- Mobilização das lideranças selecionadas; 
- Realização do Módulo 1 (4 turmas – 5 dias cada). 

 
Módulo de Capacitação dos Gestores 

- Organização da logística necessária para a realização do Módulo de Capacitação dos Gestores; 
- Mobilização dos gestores selecionados; 
- Realização do Módulo (1 turma – 5 dias). 

 
Módulo 2 - Gestão de Recursos Naturais 

- Organização da logística necessária nos diferentes territórios de realização do Módulo 2 - Gestão 
de Recursos Naturais; 

- Mobilização das lideranças; 
- Realização do Módulo 2 (4 turmas – 5 dias cada). 

 
Módulo 3 - Políticas Públicas para Inclusão Produtiva 

- Organização da logística necessária nos diferentes territórios de realização do Módulo 3 - Políticas 
Públicas para Inclusão Produtiva;  

- Mobilização das lideranças; 
- Realização do Módulo 3 (4 turmas – 5 dias cada). 

 
Sistematização dos Resultados e Planos de Ação 

- Sistematização dos resultados das discussões durante as formações presenciais e os trabalhos 
realizados durante o tempo-comunidade; 

- Oficina de apresentação e validação dos Planos de Ação com o MMA e avaliação do projeto. 
 

7. PRODUTOS ESPERADOS 
 
PRODUTO 1: Documentos de Planejamento do Projeto: 

1. Desenho do arranjo institucional para execução do projeto; 
2. Projeto Político Pedagógico para Capacitação das Lideranças; 
3. Projeto Político Pedagógico para Capacitação dos Gestores; 
4. Plano de Formação para o Módulo 1 – Agroextrativismo na Amazônia; 
5. Plano de Formação para o Módulo 2 – Gestão de Recursos Naturais; 
6. Plano de Formação para o Módulo 3 - Políticas Públicas para Inclusão Produtiva; 
7 Plano de Formação para a Capacitação dos Gestores; 
8. Relação das lideranças selecionadas e relatório com descrição do respectivo processo de seleção; 
9. Relação dos gestores selecionadas e relatório com descrição do respectivo processo de seleção; 
10. Relação dos formadores selecionados e relatório da oficina de capacitação dos formadores. 

 
PRODUTO 2: Relatório sobre realização do Módulo 1 – Agroextrativismo na Amazônia. 
 
PRODUTO 3: Relatório sobre realização do Módulo de Capacitação dos Gestores. 
 



PRODUTO 4: Relatório sobre realização do Módulo 2 – Gestão de Recursos Naturais. 
 
PRODUTO 5: Relatório sobre realização do Módulo 3 – Políticas Públicas para Inclusão Produtiva. 
 
PRODUTO 6: Relatório Final da oficina de avaliação do projeto; Aproximadamente 100 Planos de Ação (1 
de cada liderança capacitada). 
 
No caso de atividades que envolvam oficinas e módulos presenciais, devem ser apresentados evidências 
das atividades realizadas (fotos, lista de presença) juntamente com o respectivo produto. 
 
8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO 
 
8.1 O prazo de execução e o pagamento ocorrerão conforme cronograma abaixo:  
 

Produto 
Prazo de Execução (em dias 

corridos após a assinatura do 
Contrato) 

Valor a ser pago do total do 
Contrato (em %) 

Produto 1 90 20 % 

Produto 2 125 15 % 

Produto 3 139 12 % 

Produto 4 174 26 % 

Produto 5 209 19 % 

Produto 6 240 8 % 

TOTAL 240 dias 100 % 

 
8.2 Os pagamentos serão realizados em até 10 dias úteis após a entrega e aprovação dos produtos parciais 
e final e a apresentação da Nota Fiscal respectiva. 
 
8.3 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
Projeto PNUD BRA 11/021, em CNPJ a ser informado à Contratada.  
 
9. LOCAL DE ENTREGA  
 
Os produtos deverão ser entregues no endereço abaixo:  
 
Ministério do Meio Ambiente 
Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável 
Departamento de Extrativismo 
Gerência de Gestão Socioambiental 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º Andar, Sala 753 
CEP 70.068-901 Brasília - DF 
 
10. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS  
 
À contratada serão fornecidos dados e informações relativas ao Programa Bolsa Verde para subsídio na 
seleção das áreas, beneficiários e gestores a serem capacitados. 
 



11. MONITORAMENTO DO CONTRATO  
 
O MMA monitorará a execução deste contrato, podendo dispor da contratação de consultorias técnicas 
para tal fim, com base no Documento de Projeto. A Contratada deverá facilitar a atuação das atividades 
de monitoramento pelo MMA, franqueando acesso a informações, documentos e instalações 
relacionados com a implementação do objeto do presente instrumento às instituições e a representantes 
por elas designados, quando diretamente solicitado. 
 
12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Propriedade dos Produtos: a propriedade intelectual de qualquer produto, publicação, ferramenta ou 
inovação oriundos do presente contrato será do Ministério do Meio Ambiente. 
 
Divulgação de Resultados: A contratada deve destacar obrigatoriamente a participação do Ministério do 
Meio Ambiente e do PNUD nas ações promocionais e demais divulgações relativas às ações do presente 
contrato. 

 

13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
13.1. CONDIÇÕES GERAIS 

 

A seleção das propostas será realizada por uma Comissão de Avaliação, Julgamento e 

Classificação, a qual deverá ser composta no mínimo por 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros 

indicados pelo PNUD e MMA. A seleção final terá como base parecer elaborado pela comissão. 

 

Serão classificadas tecnicamente as propostas que atenderem às exigências mínimas e que 

obtiverem no mínimo 70% (setenta) do total máximo de 100% (cem) dos pontos previstos, 

conforme item 13.2 (Aferição dos itens pontuáveis - Análise da proposta técnica).  
 
13.2. TIPO DE AVALIAÇÃO 

 

As propostas serão avaliadas pela Comissão de Avaliação, Julgamento e Classificação segundo 

critérios de Técnica e Preço (avaliação combinada com pesos de 0,70 para técnica e 0,30 para 

preço). 
 
13.3. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO. 

 

As propostas serão avaliadas, julgadas e classificadas pela Comissão de Avaliação, Julgamento e 

Classificação. A avaliação das Propostas será composta de 03 etapas: 
- Aferição dos itens pontuáveis das propostas técnicas com o fim de se estabelecer a pontuação 

técnica final de cada licitante habilitada e a grade de classificação técnica. Somente passarão para 

a fase de aferição dos itens pontuáveis as licitantes que atenderem aos requisitos mínimos 

exigidos no item 13.3.1- requisitos mínimos 

- Análise das propostas financeiras de cada licitante classificada a fim de se verificar a 

correspondência da proposta comercial em relação às informações prestadas na proposta técnica 



e estabelecer a pontuação comercial; 

- Análise combinada de técnica e preço com o objetivo de se estabelecer a grade final de 

classificação e de se conhecer a licitante vencedora. 

 
13.3.1 - REQUISITOS MÍNIMOS 

 

REQUISITOS 
ATENDE/ 

NÃO ATENDE 

A) Apresentação de, no mínimo, um atestado de capacidade 

técnica e administrativa, comprovando que a licitante tenha 

executado serviço semelhante ao desta contratação. 

 

B) Apresentação de um responsável pelo projeto - denominado 

Coordenador Técnico, com formação na área de ciências sociais, 

agrárias, florestais ou gestão ambiental e mínimo de 5 anos de 

experiência em: 
 Coordenação de programas de formação; 
 Desenvolvimento de atividades com grupos populares e 

organizações de base. 

 

C) Apresentação de equipe técnica composta por no mínimo 3 

profissionais com formação na área de ciências sociais, agrárias, 

florestais ou gestão ambiental e, no mínimo 3 anos de experiência 

em: 
 Desenvolvimento de atividades com grupos populares e 

organizações de base. 
Recomenda-se que cada profissional esteja situado em uma das três 
localidades do projeto (Acre, Amazonas e Belém). 

 

D) Apresentação de proposta técnica sucinta (máximo de 3 

páginas) contendo apresentação, atividades, metodologia de 

trabalho, perfil da equipe e cronograma. 

 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS   

 

 
13.3.2 AFERIÇÃO DOS ITENS PONTUÁVEIS  

 

As propostas técnicas das licitantes habilitadas serão submetidas à aferição dos itens pontuáveis 

relativos à Capacidade Técnica de cada licitante. 

 

Essa aferição tomará por base: 

i) Experiência da Licitante (20 pontos);  

ii) Qualificação e experiência profissional da equipe chave (com identificação expressa dos 

perfis dos técnicos especialistas (40 pontos) 

iii) Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados no Termo de Referência (40 

pontos). 

 

Os aspectos a serem objeto de avaliação serão pontuados conforme os critérios definidos na matriz 



de pontuação abaixo.  

 

A pontuação final máxima é de 100 pontos. 

 

O Comitê de Seleção fará a avaliação das propostas apresentadas aplicando os critérios e o sistema 

de pontuação descritos abaixo e, a cada proposta que cobrir os requisitos exigidos, será conferida 

uma pontuação técnica. As licitantes que obtiverem menos de 70 (setenta) pontos serão 

desqualificadas. 

 
13.3.2.1 Experiência da licitante (pontuação máxima 20 pontos) 

 

A experiência da instituição será comprovada mediante apresentação de Atestados de Capacidade 

Técnica. 

 

Quadro I - Critério de pontuação da Licitante 

Experiência da instituição Pontuação Máxima 

A) Desenvolvimento de trabalhos e estudos junto às 

comunidades tradicionais e agricultores familiares, e/ou 

famílias de baixa renda no meio rural em territórios da 

Amazônia (2,5 – dois pontos e meio por atividade - mínimo 

de uma atividade) 

10 

B) Atividade de formulação conceitual-metodológica para 

formação junto a comunidades agroextrativistas e 

populações tradicionais na Amazônia (2 – dois pontos por 

atividade - mínimo de uma atividade) 

4 

C) Atuação em formação continuada junto a comunidades 

agroextrativistas e populações tradicionais na Amazônia (3 

– três pontos por atividade - mínimo de uma atividade) 

6 

Pontuação total da Instituição 20 pontos 

 

 

13.3.2.2- Qualificação e experiência da equipe chave (pontuação máxima 40 pontos) 

 

Pontuação do Coordenador Geral (máximo 16 pontos) 

 

Considera-se coordenador aquele (a) profissional apresentado (a) pelo (a) licitante para coordenar 

o desenvolvimento das atividades propostas, isto é, as atividades a serem desenvolvidas para 

permitir a elaboração dos produtos descritos no edital, com ou sem vínculo empregatício com o 

(a) mesmo (a). Deverá ser apresentado o Curriculum Vitae (CV) acompanhado de documentos que 

comprovem todas as informações solicitadas. 

 

Quadro II – Critério de Pontuação do Coordenador Geral (máximo 16 pontos) 



Formação Acadêmica e Experiência Profissional Pontuação Máxima 

A) Nível superior em ciências sociais, agrárias, florestais 

ou gestão ambiental, mínimo de 5 anos de experiência em: 
 Coordenação de programas de formação; 
 Desenvolvimento de atividades com grupos populares 

e organizações de base. 

Exigência obrigatória. A licitante 

será desclassificada em caso de 

não comprovação. 

B) Títulos ou Cursos de extensão, complementação e/ou 

especialização na área de conhecimento relacionada neste 

TDR. (Pontos não cumulativos). 

Pós-Graduação – 1 ponto 
Mestrado – 2 pontos 

02 

C) Formulação de políticas públicas relacionadas ao setor 

socioambiental da Amazônia (1 ponto por ano de 

experiência); 

04 

D) Desenvolvimento de trabalhos ou estudos que 

comprovem expertise nos temas de agroecologia, 

conservação e manejo de recursos naturais na Amazônia 

junto às comunidades tradicionais e agricultores familiares, 

e/ou famílias de baixa renda no meio rural (1 ponto por 

trabalho realizado/publicado); 

05 

E) Desenvolvimento de trabalhos ou estudos sobre a 

implantação de negócios com ativos florestais, gestão de 

empreendimentos comunitários e desenvolvimento de 

cadeias produtivas da sociobiodiversidade, especialmente 

na Amazônia (1 ponto por trabalho realizado/publicado). 

05 

Pontuação total do Coordenador Geral 16 

 

 

Pontuação da Equipe Técnica Especializada (máximo 24 pontos)  

 

A equipe técnica deverá ser composta no mínimo por 03 integrantes com o seguinte perfil: 

formação em ciências sociais, agrárias, florestais ou gestão ambiental 

A pontuação máxima para cada um é de 08 pontos. Somente serão pontuados os currículos cuja 

Proposta Técnica identifique claramente a função e o nome de cada técnico especialista com do 

perfil descrito abaixo.  

 

Quadro III - Critério de Pontuação da Equipe Técnica Especializada (máximo 24 pontos) 

Técnico Especialista (Equipe Técnica Especializada – 

mínimo de 03 profissionais) 

Pontuação Máxima 

A) Nível superior em ciências sociais, agrárias, florestais ou 
gestão ambiental, mínimo de 3 anos de experiência em 
desenvolvimento de atividades com grupos populares e 
organizações de base. 

Exigência obrigatória. A licitante 
será desclassificada em caso de não 
comprovação. 



B) Títulos ou Cursos de extensão, complementação e/ou 

especialização na área de conhecimento relacionada neste 

TDR. (Pontos não cumulativos). 

Pós-Graduação – 1 ponto 
Mestrado – 2 pontos 

02 

C) Experiência em desenvolvimento de trabalhos com 
agricultores familiares e populações agroextrativistas na 
Amazônia. (1 ponto por ano de experiência). 

03 

D) Experiência de atuação nas Redes de Formação dos Centros 
Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs). (1 ponto 
por ano de experiência) 

03 

Pontuação individual do Técnico Especialista 08 

 

 

13.3.2.3- Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados no Termo de referência 

(pontuação máxima 40 pontos) 

 

Avaliação da Adequação da Proposta Técnica (máximo de 40 pontos) 

 

Quadro IV - Critério de pontuação da Proposta Técnica (máximo de 40 pontos) 

Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados 

no Termo de Referência 
Pontuação Máxima 

A) Introdução, conhecimento do tema e população-alvo (10 

pontos) 

 

10 

B) Metodologia de trabalho (10 pontos) 

 
10 

C) Perfil da equipe (10 pontos)  

 
10 

D) Compatibilidade entre o cronograma estabelecido, as 

atividades e os produtos previstos (10 pontos) 

 

10 

Pontuação total da Adequação da Proposta Técnica 40 pontos 

 

A atribuição das pontuações será realizada de forma comparativa entre as propostas elegíveis. Os 

critérios estão definidos abaixo: 
 

 

Critério Evidência Pontos 

Excelente 
Excelente evidência da capacidade para atender e 

superar os requisitos 
100% 

Bom  
Boa evidência da capacidade para atender e superar 

os requisitos 
90% 

Satisfatório Evidência Satisfatória da capacidade para atender 70% 



os requisitos 

Aceitável 
Evidência marginalmente aceitável / fraca da 

capacidade para atender os requisitos 
40% 

Insuficiente 
Insuficiente: nenhuma evidencia que demonstre 

capacidade para atender aos requisitos 
20% 

Zero  
Nenhuma informação submetida ou inaceitável 

conforme os requisitos 
0% 

 

13.3.2.4 A licitante que obtiver nota 0 (zero) em algum item da avaliação será desclassificada. 

 

13.3.2.5 A pontuação para cada subcritério será calculada pela média aritmética das notas 

individuais dadas pela Comissão de Avaliação, Julgamento e Classificação. 

 

 
13.3.4 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 

Serão abertos os envelopes com as propostas financeiras somente daquelas licitantes que atingirem 

a nota técnica mínima, ou seja, 70% (sessenta por cento) do total máximo previsto para a pontuação 

técnica. 

 

Para o cálculo da nota da proposta financeira será utilizada a seguinte fórmula: 

 

NFC(i) = 100 x MinPP / Ppi 

 

Onde: 

NF(i) = Nota da proposta financeira 

MinPP = Proposta de menor preço 

Ppi = Proposta de preço em avaliação 

 

A proposta de menor preço terá a nota 100 (cem). 
 
 

13.3.5 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

O Resultado Final (RF) será a soma da Nota Técnica Final NT(i) multiplicada pelo fator 0,70, com 

a Nota da Proposta Financeira NF(i) multiplicada pelo fator 0,30, ou seja: 

 

RF = NT(i) x 0,70 + NF(i) x 0,30 

 

Será selecionada a proposta que alcançar o maior Resultado Final (RF).   



Seção 4: Formulário de Apresentação de Proposta5 
 

[inserir local e data] 
 

Para:       
 
Prezado(a) Senhor(a): 
 

Nos, os abaixo-assinados, oferecemos a prestação dos serviços profissionais para [inserir: título 
dos serviços] de acordo com sua Solicitação de Proposta datada de [inserir: Data] e com nossa Proposta. 
Enviamos por meio deste nossa Proposta, que inclui a Proposta Técnica e a Proposta Financeira seladas 
em envelopes separados. 
 

Declaramos que: 
 

a) Todas as informações e declarações feitas nesta Proposta são verdadeiras e aceitamos que 
qualquer deturpação nela contida poderá resultar em nossa desqualificação;  

 
b) Não estamos atualmente na lista de fornecedores removidos ou suspensos da ONU ou em 

outras listas de outras agências da ONU, nem estamos associados com qualquer empresa ou 
indivíduo que figure na Lista 1267/1989 do Conselho de Segurança da ONU;  

 
c) Não temos qualquer falência ou litígio pendente ou qualquer ação judicial que possa 

comprometer nossa operação uma preocupação corrente e  
 

d) Não empregamos, nem prevemos empregar, qualquer pessoa que seja ou tenha sido 
recentemente contratada pela ONU ou pelo PNUD.  

 
Confirmamos que lemos, entendemos e aceitamos integralmente os Termos de Referência que 

descrevem os deveres e responsabilidades requisitados nesta RFP, bem como os Termos e Condições 
Gerais do PNUD para Contrato de Serviços Profissionais. 
 

Concordamos em manter esta Proposta por [inserir: período de validade conforme indicado na 
Folha de Dados]. 

 
Comprometemo-nos, se nossa Proposta for aceita, a iniciar os serviços até a data indicada na Folha 

de Dados. 
 

Compreendemos inteiramente e reconhecemos que o PNUD não está obrigado a aceitar esta 
Proposta, que arcaremos com todos os custos associados a sua elaboração e apresentação e que o PNUD 
não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
da avaliação. 

 
Permanecemos à disposição, 

                                                 
5 Não podem ser feitas exclusões ou modificações neste formulário. Quaisquer exclusões ou modificações 
poderão implicar a rejeição da Proposta. 



 
Atenciosamente, 

 
Assinatura autorizada [por extenso e rubrica]: 

 
Nome e título do signatário: 

 
Nome da empresa: 

 
Detalhes de contato: 
 
 
[inclua o carimbo de sua empresa nesta carta, se disponível] 

 

  



 

Seção 5: Documentos que Comprovem a Elegibilidade e as 
Qualificações do Proponente 

Proposer Information Form6 
 

Data: [inserir data (no formato dia, mês e ano) da Apresentação da 
Proposta] 

 
RFP No.: [Inserir número] 
 

Página ________de ________ 
páginas 

 
1. Nome Legal do Proponente [inserir nome legal do Proponente]  

 
2. Em caso de Joint Venture (JV), nome legal de cada parte: [inserir nome legal de cada parte da JV]  

 
3. País(es) efetivo(s) ou pretendido(s) de registro/operação: [inserir País de Registro efetivo ou 

pretendido]  
 

4. Ano de Registro: [inserir ano de registro do Proponente]  
 

5. Países de operação 
6. Nº de funcionários em cada 
País 7. Anos de operação em cada país 

   

 
8. Endereço(s) legal(is) no(s) País(es) de registro/operação: [inserir endereço legal do 
Proponente no país de registro]  

 
9. Valor e descrição dos 3 (três) maiores contratos nos últimos 5 (cinco) anos  

 
10. Avaliação de crédito mais recente (se houver)  

 
11. Breve descrição do histórico de litígios (disputas, arbitragem, petições, etc.), indicando 

status atual e resultados, caso algum deles tenha sido resolvido.  
 

12. Informações do representante autorizado do Proponente  
 

Nome: [inserir nome do Representante 
Autorizado] Endereço: [inserir nome do 
Representante Autorizado] 

                                                 
6 O Proponente deverá preencher este Formulário de acordo com as instruções. Salvo para fornecer 
informações adicionais, não serão permitidas alterações em seu formato e não serão aceitas substituições. 

 



 
Números de telefone/fax: [inserir nome do Representante 
Autorizado] Endereço de e-mail: [inserir nome do 
Representante Autorizado] 

13. Você está na Lista 1267.1989 do PNUD ou na Lista de Inelegibilidade da ONU?   SIM ou  NÃO 
 

14. Encontram-se anexadas cópias dos documentos originais de: 
 

Todos os requisitos de documentação de elegibilidade listados na Folha de Dados 
 

Se for Joint Venture/Consórcio – cópia do Memorando de Entendimento/Acordo ou Carta de 
Intenções para a formação de um JV/Consórcio ou Registro do JV/Consórcio, se registrado 
 

Em caso de corporação governamental ou de entidade possuída/controlada pelo Governo, 
documentos comprobatórios da autonomia legal e financeira e conformidade com a legislação 
comercial. 

 
 
 
 
 
 
 

  



Formulário de Constituição de Consórcio (se registrado)7 
 

Data: [inserir data (no formato dia, mês e ano) da Apresentação da Proposta] RFP No.: 
[Inserir número] 

 
Página ________ de ________ páginas 

 
1. Nome legal do Proponente: [inserir nome legal do Proponente]  

 
2. Nome legal da parte na JV: [inserir nome legal da parte na JV]  

 
3. País de registro da Parte na JV [inserir país de registro da Parte na JV]  

 
4. Ano de Registro: [inserir ano de registro da Parte]  

 
 

5. Países de operação 
6. Nº de funcionários em cada 
País 7. Anos de operação em cada país 

   

 
8. Endereço(s) legal(is) no(s) País(es) de registro/operação: [inserir endereço legal da Parte 
no país de registro]  

 
9. Valor e descrição dos 3 (três) maiores contratos nos últimos 5 (cinco) anos  

 
10. Avaliação de crédito mais recente (se houver)  

 
1. Breve descrição do histórico de litígios (disputas, arbitragem, petições, etc.), indicando 

status atual e resultados, caso algum deles tenha sido resolvido.  
 

13. Informações do representante autorizado da Parte na JV 
 

Nome: [inserir nome do representante autorizado da Parte na JV] 
Endereço: [inserir endereço do representante autorizado da Parte 
na JV] 

 
Números de telefone/fax: [inserir números de telefone/fax do representante autorizado da 
Parte na JV] Endereço de e-mail: [inserir endereço de e-mail do representante autorizado da 
Parte na JV] 
 

                                                 
7 O Proponente deverá preencher este Formulário de acordo com as instruções. Salvo para fornecer 
informações adicionais, não serão permitidas alterações em seu formato e não serão aceitas substituições. 

 
 



 
14. Encontram-se anexadas cópias dos documentos originais de: [marcar as caixas dos documentos 

originais anexados]  
 

Todos os requisitos de documentação de elegibilidade listados na Folha de 
Dados Contrato Social ou Registro da empresa indicada em 2. 

 

☐Em caso de entidade pertencente ao Governo, documentos comprobatórios da autonomia legal e 
financeira e conformidade com a legislação comercial. 

 
 
 
 

  



 

Seção 6: Formulário de Apresentação de Proposta Técnica 
 

 

PROPOSTA TÉCNICA 
 
[inserir os serviços] 

 

Observação: As Propostas Técnicas que não forem enviadas neste formato poderão ser rejeitadas. A 
proposta financeira deve ser incluída em um envelope separado.  

 

Nome da empresa/organização 
Proponente: 

 

País de Registro:  

Nome da pessoa de contato para esta 
Proposta: 

 

Endereço:  

Telefone/Fax:  

Email:  
 

 

 

SEÇÃO 1: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO 
 

Conforme estipulado nos Termos de Referência. 
 
 

 
 

 

SEÇÃO 3: ABORDAGEM, METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO 
 

Conforme estipulado nos Termos de Referência. 
 
 

  

 

SEÇÃO 2 – EQUIPE TÉCNICA 

Conforme estipulado nos Termos de Referência. 
 



Seção 7: Formulário de Apresentação de Proposta Financeira8 
 

O Proponente deve preparar a Proposta Financeira, em um envelope separado do restante da RFP, 
conforme indicado nas Instruções para Proponentes. 

 
A proposta financeira deve fornecer uma análise detalhada dos custos. Forneça valores separados para 
cada grupo funcional ou categoria. 

 
Quaisquer estimativas para itens de custos reembolsáveis, tais como viagens e despesas de bolso, 
devem ser listadas separadamente.( Não se aplica) 

 
No caso de um componente de equipamento para o Prestador de Serviços, a Planilha de Preços deverá 
incluir valores para opções de compra e locação/aluguel. PNUD reserva-se o direito de optar pelo 
aluguel ou pela compra do equipamento por meio do Contratado. 

 
O formato mostrado nas páginas seguintes é sugerido para uso como guia na preparação da Proposta 
Financeira. O formato inclui gastos específicos, que podem ou não ser exigidos ou aplicáveis, mas que 
são apresentados como exemplos. 

 
A. Composição de custos por produto*  

 

SN Produtos esperados Percentagem do preço total Preço 
 [listar conforme referidos no TOR] (peso para pagamento) (importância global, 

   tudo incluso) 

1 Produto 1 [O PNUD deve informar a  
  percentagem (peso) de cada  
  produto esperado no preço  
  total para fins de pagamento,  
  conforme o TOR)  
    

2 Produto 2   

3 ….   

 Total 100% US$ …… 

*Base para parcelas de pagamento 
 

B. Composição de custos por componente de custo:  
 
Os Proponentes deverão apresentar a composição de custos para os preços acima indicados para cada 
produto com base no seguinte formato. O PNUD utilizará a composição de custos para efeitos de 
avaliação de razoabilidade dos preços, bem como para o cálculo de preços, caso ambas as partes 
tenham concordado em adicionar novos produtos ao escopo dos Serviços. 
 
 

                                                 
8 Não podem ser feitas exclusões ou modificações neste formulário. Quaisquer modificações ou exclusões 
poderão resultar na rejeição da Proposta. 



 
 

Descrição da atividade Remuneração Período total No. de pessoas Cotação total para 
  por unidade de de contratação  o período 
  tempo (ex. dia,    
  mês, etc.)    
     

I. Serviços de Pessoal     
     

a. Especialidade 1     
     

b. Especialidade 2     
     

II. Despesas de bolso     
      

1. Custos de viagem     
      

2. Diárias     
      

3. Comunicação     
      

4. Reprodução     
      

5. Aluguel de     
equipamentos     

      

6. Outros     
     

III. Outros custos relacionados     
      

      

 
 
 
 

  



Seção 8: Formulário de Garantia da Proposta 
(Este formulário deve ser finalizado com o timbre official do banco emissor. Não 

podem ser feitas alterações, exceto para os campos indicados.) 
 
Para:  
 

[Inserir informações de contato conforme fornecidas na Folha de Dados] 
 

CONSIDERANDO QUE [nome e endereço do Contratado] (doravante denominado "o 
Proponente") enviou uma Proposta ao PNUD datada de Clique aqui para inserir uma data. , para 
executar os Serviços ................. (doravante denominados “a Proposta”): 
 

E CONSIDERANDO que foi estipulado por você que o Proponente deve fornecer uma Garantia 
Bancária por um banco reconhecido no valor aí especificado como garantia no caso de que o Proponente: 
 

a) Não assine o Contrato após adjudicação pelo PNUD;  
 

b) Retire sua Proposta depois da data de abertura de Propostas;  
 

c) Não cumpra com a variação de requisitos do PNUD, conforme as instruções da RFP ou  
 

d) Não forneça Garantia de Execução, seguros ou outros documentos que o PNUD 
 

venha a exigir como condição para efetivar o contrato. 
 

E CONSIDERANDO que concordamos em fornecer ao Proponente tal Garantia Bancária: 
 

PORTANTO, afirmamos que somos o Garantidor e responsável perante você, em nome do 
Proponente, até um total de [valor da garantia] [em palavras e números], quantia a ser paga nos tipos e 
proporções das moedas em que a Proposta de Preço é pagável, e comprometemo-nos a pagar, mediante 
sua primeira solicitação por escrito e sem objeção ou argumento, qualquer quantia ou quantias dentro 
dos limites de [valor da garantia conforme mencionado acima] sem que você precise apresentar motivos 
ou provas para a demanda pela soma indicada. 
 

Esta garantia é válida até 30 dias após a data de validade das propostas. 
 

ASSINATURA E CARIMBO DO BANCO GARANTIDOR 
 
Data ....................................................................................................................... 
 
Nome do banco ......................................................................................................... 
 
Endereço ................................................................................................................. 
 

 

  



Seção 9: Formulário de Garantia de Execução 
 
 
 

NÃO SE APLICA 
 
 
 
 

  



 
Seção 11: Contrato para Serviços Profissionais 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Contrato de Serviços Profissionais ou Contrato Institucional 
 

(Vide Arquivo Específico) 
 


