
 

 
 
 

 
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (RFP) Nº 30198/2017 

 
Brasilia/DF 20 de janeiro de 2017 

 
 
Prezado(a) senhor(a): 
 

Solicitamos apresentação de Proposta para realização de serviços de auditoria conforme consta 
especificado no anexo Termos de Referência, parte integrante deste processo.   

 
Por favor, utilize o formulário anexado sob o título Anexo 2 como guia na preparação de sua 

Proposta.   
 
As propostas podem ser enviadas até às 18:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2017, Correio 

convencional, DHL ou Similar, ou entrega ou entregue no endereço abaixo: 
 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17 / Brasília, DF / CEP: 70800-400, 
Brasil – Escritório do PNUD 
Atenção: Unidade de Compras e Contratos - Telefone: + 55 61 3038-9065 
 
 Sua proposta deverá ser expressa em [português e/ou inglês] e deverá ser válida por um 
período mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 

Na preparação de sua Proposta, será sua responsabilidade garantir que ela chegue ao endereço 
acima dentro do prazo determinado acima.  As propostas recebidas pelo PNUD após o prazo acima 
indicado, por qualquer motivo, não serão consideradas. 
  

Os serviços propostos serão analisados e avaliados com base na integridade e conformidade da 
Proposta e em sua adequação aos requisitos da RFP e de quaisquer outros anexos que forneçam 
detalhes sobre os requisitos do PNUD.   
 

A Proposta que estiver em conformidade com todos os requisitos, atender a todos os critérios 
de avaliação e oferecer a melhor relação custo-benefício será selecionada e contemplada com o 
contrato.  Ofertas que não atendam a todos os requisitos serão rejeitadas. 
 

Qualquer discrepância entre o preço unitário e o preço total será recalculada pelo PNUD. O 
preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido.  Se o Prestador de Serviços não aceitar o preço 
final baseado no novo cálculo e na correção de erros feita pelo PNUD, sua proposta será rejeitada.   

 
O PNUD não aceitará quaisquer variações de preços em função de aumento, inflação, flutuação 

nas taxas de câmbio ou de outros fatores de mercado depois do recebimento da Proposta.   No 
momento da Adjudicação do Contrato ou da Ordem de Compra, o PNUD reserva-se o direito de alterar 
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(aumentar ou diminuir) 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.   
 

Qualquer Contrato ou Ordem de Compra emitido como resultado desta RFP estará sujeito aos 
Termos e Condições Gerais anexos.  O simples ato de apresentação de uma Proposta implica que o 
Prestador de Serviços aceita incondicionalmente os Termos e Condições Gerais do PNUD. 

 
Informamos que o PNUD não é obrigado a aceitar qualquer Proposta, nem a adjudicar um 

contrato ou Ordem de Compra, nem se responsabiliza por quaisquer custos associados com a 
preparação e apresentação de Propostas por Prestadores de Serviços, independentemente do resultado 
ou da condução do processo de seleção.  

 
 O procedimento de protesto por parte de fornecedores estabelecido pelo PNUD tem o objetivo 

de oferecer oportunidade de recurso para pessoas ou empresas não contempladas com um Contrato ou 

Ordem de Compra em um processo de licitação competitivo.  Caso acredite não ter sido tratado de 
forma justa, você pode encontrar informações detalhadas sobre os procedimentos para protesto por 
parte de fornecedores no seguinte link:  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
 

 O PNUD recomenda que cada Prestador de Serviços interessado previna e evite conflitos de 
interesse, informando ao PNUD se ele, ou qualquer um de seus afiliados ou funcionários, estiver 
envolvido na elaboração dos requisitos, do projeto, das estimativas de custo ou de outras informações 
usadas nesta RFP.   
 

O PNUD implementa uma política de tolerância zero à fraude e a outras práticas ilegais, estando 
comprometido com a prevenção, identificação e tomada de medidas em relação a tais atos e práticas 
contra o PNUD e contra terceiros envolvidos nas atividades do PNUD.  O PNUD espera que seus 
Prestadores de Serviços respeitem o Código de Conduta para Fornecedores da ONU, encontrado neste 
link: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf  

 
O resultado da presente cotação será disponibilizado no link abaixo:  

https://www.undp.org.br/licitacoes/ListarResultados.aspx 
 

Agradecemos e aguardamos sua Proposta. 
 

 
Atenciosamente, 

 

Coordenação da Unidade de Compras e Contratos - UCC 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
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Anexo 1 
 

 
Descrição dos Requisitos 

 

 
Títulos dos Projetos 

BRA/12/G32  
PPP-Ecos/Programa de Pequenos Projetos Ecológicos 
 

BRA/10/G31 - SUCRE – Sugarcane Renewable Electricity 

BRA/05/018 - Avaliação e Aprimoramento da Política Social no 
Estado de São Paulo 

Parceiro de implementação do PNUD 

ISPN - Instituto Sociedade, População e Natureza 

CNPEM – Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 

SEDS – Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo 

Breve descrição dos serviços 
solicitados 

Realização de serviços de auditoria conforme consta 
especificado no anexo Termos de Referência 

Pessoa que supervisionará o 
trabalho/desempenho do Prestador 
de Serviços 

 
Aline Santos Briseno 

Frequência dos relatórios Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Requisitos para relatórios de 
progresso 

 
Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

 
Local de trabalho 

bEndereço: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto C – Lote 
17 / Brasília, DF / CEP: 70800-400, Brasil – Escritório do PNUD ☐ No local do Fornecedor  

Duração prevista do trabalho Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Data de início prevista Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Data limite para conclusão Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

 
Instalações a serem fornecidas pelo 
PNUD (ou seja, devem ser excluídas 
da Proposta de Preço) 

 
b Espaço e instalações para escritório 
  

Cronograma de implementação 
indicando divisão e período previsto 
para implementação das 
atividades/subatividades 

 

a Exigido ☐ Não exigido 

Nomes e currículos dos indivíduos que 
estarão envolvidos na execução dos 
serviços 

 

bExigido ☐ Não exigido 

 
Moeda da Proposta 

 

b Dólares americanos ou moeda local 

 

Imposto sobre Valor Agregado na 
Proposta de Preço 

adeve incluir o IVA e outros impostos indiretos cabíveis ☐ não deve incluir o IVA e outros impostos indiretos cabíveis 

 
Período de validade das Propostas 
(contado a partir do último dia para 

envio de cotações) 

 

b 60 dias              ☐ 90 dias               ☐ 120 dias              

 

Em circunstâncias excepcionais, o PNUD pode solicitar que o 
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Proponente estenda a validade da Proposta para além da data 

inicialmente indicada nesta RFP.   Nesse caso, o Proponente 

deve confirmar a extensão por escrito, sem qualquer 

modificação sobre a proposta.   

 
Cotações parciais 

 

a Não permitidas ☐ Permitidas  [informar as condições para cotações parciais e 

listar adequadamente todos os requisitos para permissão 

de cotações parciais (ex.: em lotes, etc.)]           

 
Termos de pagamento 

 

Condição para liberação do pagamento 

Em até 30 (trinta) dias a partir da data de cumprimento das seguintes 
condições: 
a) Aceitação por escrito do PNUD (ou seja, não apenas um recibo) da 

qualidade dos produtos e 
b) Recibo da fatura do Prestador de Serviços. 

 

Responsáveis por 
revisar/inspecionar/aprovar 
produtos/serviços concluídos e por 
autorizar o desembolso do 
pagamento 

 

Responsável técnico do PNUD que acompanhará o 
monitoramento da execução do contrato.  

 
Tipo de contrato a ser assinado 

 ☐ Ordem de Compra 

b Contrato Institucional ☐ Contrato para Serviços Profissionais ☐ Contrato de longo prazo (LTA) (se LTA for o tipo de contrato 

a ser assinado, especifique o documento que ocasionará sua 

rescisão.  Ex.: OC, etc.) ☐ Outro tipo de contrato  

 
Critérios para adjudicação do contrato 

 

a Cotação de menor preço entre as ofertas tecnicamente 
adequadas ☐ Maior pontuação combinada (baseada em uma distribuição 
de peso de 70% para a proposta técnica e 30% para o preço)  ☐ Aceitação incondicional dos Termos e Condições Gerais 
(GTC) para Contratos do PNUD.  Este é um critério obrigatório e 
não pode ser excluído, independentemente da natureza dos 
serviços solicitados.  A não aceitação dos GTC pode justificar a 
rejeição da Proposta. 

 
O PNUD concederá o contrato a: 

 

b Apenas um Prestador de Serviços ☐ Um ou mais Prestadores de Serviços, dependendo dos 
seguintes fatores:  

 
Anexos a esta RFP 

 

a Formulário para Apresentação de Proposta (Anexo 2) 

aTermos de Referência detalhado (Anexo 3)  

bModelo de Contrato (Anexo 4) 
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Contato em caso de dúvidas 
(Somente consultas por escrito) 

Data limite para questionamentos: 31/01/2017 
Data para respostas aos questionamentos: 03/02/2017 
Eventuais atrasos na resposta do PNUD 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. 
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Anexo 2 
 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PROVEDOR DE 
SERVIÇOS1 

 

(Este Formulário somente deve ser apresentado com uso do Cabeçalho/Modelo de Carta Oficial para 
Prestadores de Serviços2) 

 

 

 [inserir: Local]. 
[inserir: Data] 

Para: Coordenação da Unidade de Compras e Contratos - UCC 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

 
Prezado(a) senhor(a): 
 

 Nós, abaixo-assinados, oferecemos a prestação dos seguintes serviços ao PNUD em 
conformidade com os requisitos definidos na RFP datada de [especificar data] e com todos os 
seus anexos, bem como com as disposições dos Termos e Condições para Contratos do PNUD: 

 

A. Qualificações do Prestador de Serviços 
 

O Prestador de Serviços deve descrever e explicar como e por que é a melhor entidade que pode 
atender às exigências do PNUD pela indicação dos seguintes itens:  
 

a) Perfil – descrevendo natureza da empresa, área de especialização, licenças, certificações, 

acreditações; 

b) Licenças de negócios – papéis de registro, comprovação de pagamento de impostos, etc. 

c) Demonstração financeira auditada mais recente – demonstração de resultados e balanço 

patrimonial para indicar sua estabilidade financeira, liquidez, qualidade de crédito, reputação 

no mercado, etc.; 

d) Histórico – lista de clientes para serviços similares aos solicitados pelo PNUD, indicando 

descrição do escopo do contrato, duração do contrato, valor do contrato, referências de 

contato; 

e) Certificados e Acreditação – incluindo certificados de qualidade, registros de patentes, 

certificados de sustentabilidade ambiental, etc. 

f) Declaração por escrito de que a empresa não está na Lista 1267/1989 do Conselho de 
Segurança da ONU, na Lista da Divisão de Aquisições da ONU ou em qualquer outra Lista de 
Inelegibilidade da ONU. 

 

 

B. Metodologia proposta para a execução dos serviços 
 

O Prestador de Serviços deve descrever como irá abordar/executar as demandas da RFP, fornecendo uma 

descrição detalhada das características essenciais de desempenho, condições de relatório e mecanismos de 

garantia de qualidade que serão estabelecidos, demonstrando também que a metodologia proposta será 

apropriada para as condições locais e para o contexto do trabalho. 

 
C. Qualificações do pessoal-chave 

 

Se exigido pela RFP, o Prestador de Serviços deve fornecer: 
 

a) Nomes e qualificações do pessoal-chave que irá executar os serviços, indicando quem será o Líder de 

Equipe, quem serão os membros de apoio, etc.; 

b) CVs que demonstrem as qualificações devem ser enviados se exigido pela RFP e 

                                                           
1 Este formulário serve como guia para o Prestador de Serviços para a preparação de sua Proposta.  
2 O cabeçalho/modelo de carta oficial deve indicar os detalhes de contato – endereços, e-mail, números de telefone 

e fax – para fins de verificação.  
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c) Confirmação por escrito de cada membro da equipe de que estará disponível durante todo o período de 

vigência do contrato. 
 

D. Composição de custos por produto* 
 

 Produtos esperados 
[listar conforme referidos na RFP] 

Porcentagem do preço total 
(peso para pagamento) 

Preço 
(importância 
global, tudo 

incluso) 

1 Produto 1     

2 Produto 2   

3 ….   

 Total  100%  

* Esta deverá ser a base das parcelas de pagamento  
 

E. Composição de custos por lote de custo [Este é apenas um exemplo]:   

Descrição da atividade Remuneração por 
unidade de 

tempo 

Período total de 
contratação 

No. de 
pessoas 

Cotação total 

I. Serviços de Pessoal     

     1. Serviços executados em Escritório 
em casa 

    

           a.  Especialidade 1     

           b.  Especialidade 2     

     2. Serviços executados em Escritórios 
Locais 

    

           a .  Especialidade 1     

           b.  Especialidade 2     

     3.  Serviços executados no Exterior     

          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     

 

[Nome e assinatura da pessoa autorizada pelo 

Prestador de Serviços] 

[Designação] 

[Data] 
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Anexo 3 
 

 
Termo de Referência 

Contratação de Serviços de Auditoria 
 

Projetos de Execução Nacional  
 

Lote 01 - BRA/12/G32 –PPP-Ecos/Programa de Pequenos Projetos Ecológicos 
 
Lote 02 - BRA/10/G31 - SUCRE – Sugarcane Renewable Electricity 
 
Lote 03 - BRA/05/018 - Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo 
 

1. Introdução 
 
A Assembléia Geral das Nações Unidas criou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com 
o objetivo de apoiar e complementar os esforços nacionais dos países-membros na solução dos seus problemas de 
desenvolvimento econômico e na promoção do progresso social e na melhoria dos padrões de vida. 
 
O PNUD recebe fundos provenientes de doadores, aos quais presta contas, e os destina aos países em apoio a 
programas de desenvolvimento humano sustentáveis. A Execução Nacional (NEX) é um mecanismo através do qual 
o PNUD confia estes recursos às autoridades do governo nacional/estadual e NGOs para que executem e 
gerenciem projetos aprovados no âmbito do Programa do PNUD. A instituição nacional designada pelo governo 
como responsável pelo gerenciamento geral do projeto é denominada agente executor/agente implementador. 
 
Nesse contexto, baseado nos requerimentos para composição de auditoria independente do Manual de Políticas e 
Procedimentos de Programa e Operações do PNUD, este Termo de Referência (ToR) é direcionado à contratação 
de auditoria externa para os Projetos: 
 
Lote 1 - BRA/12/G32 –PPP-Ecos/Programa de Pequenos Projetos Ecológicos 
 
Lote 2 - BRA/10/G31 - SUCRE – Sugarcane Renewable Electricity 
 
Lote 3 - BRA/05/018 - Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo 
 
Os antecedentes dos projetos estão descritos no Anexo 1 deste termo de referência. 
 

2. Descrição dos Relatórios Financeiros a serem auditados 
 

Descrição do Combined Delivery Report e Programações de Apoio 

 

O relatório financeiro a ser auditado é o Combined Delivery Report (CDR). Esse relatório é preparado pelo PNUD, 
usando um software interno chamado Atlas. Como descrito com mais detalhes a seguir, o CDR combina três fontes 
de desembolso para o ano civil – dados da Agência Executora, do PNUD e de Agências das Naçòes Unidas, 
conforme arranjo de gestão do Projeto. No caso do projeto em análise, a única fonte de desembolso aplicável é 
PNUD, o que se caracteriza por: 
 
 

A. Desembolsos feitos pelo PNUD a partir de suas próprias contas bancárias são registrados no 
ATLAS pelo escritório do país. Esses desembolsos são registrados na coluna de despesa do PNUD 
no CDR. Esses pagamentos podem ser classificados como Pagamento Direto ou como Serviços de 
Apoio do PNUD. Essa distinção, embora importante para os propósitos da auditoria, não é visível 
no CDR e somente é fornecido como uma planilha de suporte.  

 
B. Abaixo uma breve descrição de cada categoria: 
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• Pagamentos diretos – Quando o parceiro de execução é responsável pelas despesas, mas, solicitou 
que o PNUD realizasse o pagamento para o fornecedor/consultor em seu nome. O parceiro de execução é 
responsável pelo pagamento e matem todos os documentos de apoio. O PNUD somente efetua os 
pagamentos com base nos pedidos autorizados do parceiro e envia uma cópia com o reembolso 
relacionado para demonstrar que o pagamento foi efetuado. 

• Serviços de Suporte do PNUD – Quando o governo e o PNUD acordam que o PNUD irá fornecer os 
serviços de apoio para o projeto e assinam a Carta de Acordo. Esse serviço de apoio deve ser descrito na 
Carta de Acordo. O PNUD é inteiramente responsável e confiável por essas despesas e, mantém toda a 
documentação de suporte para o desembolso. (Essas despesas não fazem parte do escopo de auditoria 
e, portanto, não serão revisadas pelo auditor. Essa limitação de escopo não deve ser usada como razão 
para a emissão de uma opinião qualificada no CDR) 

• Como a diferença entre pagamento direto e serviços de apoio não é visível no CDR, a relação dos 
pagamentos referentes ao ressarcimento dos gastos para o parceiro executos somente é fornecido como 
uma planilha de suporte gerado pelo sistema Atlas. 

 
O PNUD proverá o CDR assinado à empresa selecionada, junto com as seguintes informações complementares:  
                    

1. Lista de pagamentos detalhados efetuados via PNUD; 
2. A declaração de bens e equipamentos - Modelo do PNUD para preenchimento e certificação da 
agência executora e do auditor; 
3. A declaração de posição do caixa Modelo do PNUD para preenchimento e certificação da agência 
executora e do auditor; 

 

A. Serviços de auditoria requeridos 
 
O escopo dos serviços de auditoria requeridos será: 
 

� A auditoria da execução dos projetos, com base nos dados abaixo: 
 

Projeto Entidade Executora Natureza da 
entidade 

Localizaçã
o 

Período a 
ser 
auditado 

Execução 
estimada 
no período 

BRA/12/G32  
PPP-Ecos/Programa de 
Pequenos Projetos 
Ecológicos 
 
 

ISPN 
Instituto Sociedade, 
População e Natureza 

Não 
governamental 

Brasilia - 
DF 

Ano 
fiscal 
2016 

$1,033,775 

BRA/10/G31 - SUCRE – 
Sugarcane Renewable 
Electricity 
 

CNPEM – Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e 
Materiais 
 
 

Não 
governamental 

Campinas - 
SP 

Ano 
Fiscal 
2016 

$ 818,747 

 

BRA/05/018 - 
Avaliação e 
Aprimoramento da 
Política Social no 
Estado de São Paulo 
 

SEDS –  
Secretaria Estadual de 
Assistência e 
Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo 

Governo 
Estadual 

São Paulo - 
SP 

Ano 
Fiscal 
2016 

$958,397 
 

 
 
� A auditoria deverá ser realizada de acordo com as normas de auditoria ISA3.  
� O escopo da auditoria é limitado aos gastos do parceiro de execução, o que inclui os pagamentos 
diretos efetuados pelo PNUD a pedido do parceiro de execução. 

                                                           
3. International Standards of Auditing (ISA) publicado pelo International Auditing Practices Committee of the 

International Federation of Accountants 
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� O auditor verificará a exatidão matemática do CDR garantindo que as despesas descritas na 
documentação de apoio (os relatórios financeiros detalhados, a lista de pagamentos diretos efetuados 
pelo PNUD após a solicitação do parceiro) estão reconciliadas, por despesa, no CDR. 
� O auditor indicará no relatório de auditoria o montante das despesas excluídas do âmbito da 
auditoria, caso existam, despesas feitas pelo PNUD como parte dos serviços de apoio direto, ou ainda de 
agências ONU. Essa limitação não é uma razão válida para os auditores na emissão de uma opinião 
qualificada de auditoria sobre o CDR). 
� O auditor indicará em seu relatório caso a auditoria não esteja em conformidade com os casos acima 
e indicar as normas ou procedimentos alternativos que foram seguidos 
� O auditor emitirá um parecer sobre a situação financeira global do projeto 1º de janeiro de 2016 a 

dezembro de 2016 e certificará: 

1. O CDR referente ao período determinado acima; 
2. A Declaração da posição de caixa reportada pelo Projeto no período informado; 
3. A Declaração de bens e equipamentos de posse do Projeto no período de execução 
(cumulativo). 
 

� O auditor reportará, quando aplicável, em valor monetário, o impacto financeiro líquido de qualquer 

parecer de auditoria (parecer negativo: com ressalvas, adverso, abstenção) sobre a Declaração de Gastos 

(CDR). 
 
� O auditor/empresa de auditoria apresentará um esboço do relatório de auditoria até o dia 10 de 
março de 2017 e o relatório final atestado e assinado até o dia 24 de março de 2017. A entrega dos 
produtos seguirá o seguinte cronograma de pagamento4: 

 

Produto Prazo Percentual de pagamento 

1. Relatório preliminar de auditoria 10 de março de 2017 30% do valor total do contrato 

2. Relatório final de auditoria 24 de março de 2017 70% do valor total do contrato 

 

Nota: O parecer da auditoria deverá seguir um dos seguintes: (a) com ressalvas (negativo), (b), sem ressalvas 
(favorável), (c) adverso (negativo), ou (d) abstenção (negativo). Se o parecer da auditoria for diferente de “sem 
ressalvas” (favorável), o relatório deverá descrever tanto a natureza quanto o montante dos efeitos possíveis das 
demonstrações financeiras. O relatório deverá também fazer referência na seção da Manifestação da Gerência no 
que diz respeito às ações tomadas ou planejadas a serem adotadas para resolverem os problemas subjacentes à 
qualificação. A definição do parecer de auditoria está descrita no Anexo 4. 

 
B. O Relatório de Auditoria e Carta à Gerência 
 
O conteúdo esperado do Relatório de Auditoria e da Carta à Gerência e os tópicos/áreas a serem abrangidos pelo 
auditor são os seguintes:  
 

a. Relatório de Auditoria 
 

O relatório de auditoria deve indicar claramente a opinião do auditor. O Modelo do Relatório de Auditoria está 
disponível no Anexo 3. Ele deverá incluir pelo menos os seguintes itens:  
 

� Menção de que se trata de um relatório confidencial e de propósito especial; 
� As normas de auditoria que foram aplicadas (ISAs, ou normas nacionais que cumpram com as ISAs 
em todos os aspectos materiais). 
� O período abrangido pelo parecer de auditoria. 
� O impacto financeiro líquido das ressalvas ao CDR, onde for aplicável. 
� A limitação de escopo (descrição e valor) para as transações que são de responsabilidade do PNUD 

(como parte dos serviços de suporte) ou de uma agência das Nações Unidas. Importante notar que essa 

limitação não deve ser motivo de pareceres ressalvados de auditoria. 

� Se a declaração de despesas (CDR) para o período de 1º de Janeiro a 31 de dezembro de 2016 é 
apresentada de forma adequada e justa, e se os desembolsos realizados estão em conformidade com os 
fins para os quais foram alocados os recursos do projeto. 
� Se a Declaração de bens e equipamentos foi apresentada de forma justa e adequada. 
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� Se a Declaração de Posição de Caixa informada pelo projeto foi apresentada de forma justa e 
adequada.  
 

b. Carta à Gerência 
 

A Carta de Gerência deverá abranger os seguintes tópicos/questões: 
 

� A revisão geral do andamento do projeto e o cronograma referente aos marcos de progresso e a 

data de conclusão prevista, os quais devem ser indicados no documento de projeto ou AWP. Isso não se 

destina a abordar se houve o cumprimento de convênios específicos relacionados aos critérios específicos 

de desempenho ou resultados. No entanto cumprimento geral convênios mais amplos, como a execução do 

projeto, com economia e eficiência pode ser comentado, mas não com a força legal de um parecer de 

auditoria. 

� A avaliação do sistema de controle interno do projeto como igual ênfase em (i) a eficiência do 
sistema de gerenciamento de projetos fornecendo informações úteis e precisas para a correta gestão do 
projeto, e (ii) a eficiência geral do sistema de controle interno na proteção dos bens e recursos do 
projeto. 
� A descrição de eventuais deficiências específicas no sistema de controle interno verificadas na 
gestão financeira do projeto e nos procedimentos de auditoria que foram seguidos para tratar ou 
compensar essa deficiência. Recomendações para resolver/eliminar a deficiência do controle interno 
observada devem ser incluídas.  
 
A Carta da Gerência deve também incluir: 
� A categorização dos resultados de auditoria por gravidade de risco: alto, médio ou baixo. As 
definições dessas categorias estão listadas no Anexo 5 
� A classificação das possíveis causas dos resultados de auditoria. As definições dessas causas estão 
listadas no Anexo 6. 
� Comentários/respostas da gerência para os resultados da auditoria e recomendações (gestão do 
projeto e/ou PNUD, se aplicável) 
� Opcionalmente, comentários sobre se a aplicação das recomendações feitas na Carta de gerência 
para a auditoria prévia foi implementada e o status de implementação.  

 
Importante: Não substitui a submissão para OAO do “Acompanhamento do Plano de ação / Acompanhamento do 
Plano de Ação certificado” (veja Anexo 7 e Anexo 8) 
 
Orientações mais detalhadas para as categorias acima são fornecidas abaixo: 
 
Revisão do progresso do projeto 

 
Como parte da revisão geral do progresso do projeto, etapas específicas podem incluir o seguinte: 

� Revisão anual e planos de trabalho trimestrais, relatórios financeiros trimestrais e anuais, e 
requisições de pagamentos diretos e avaliações em termos do seu andamento e o cumprimento como 
base no documento de projeto ou o AWP, e o Guia de Usuário sobre os resultados de gestão do PNUD. 
� Revisão dos Relatórios de Projeto Anuais elaborados pelo parceiro de execução e avaliações em 
termos de cumprimento com as orientações do PNUD e se o parceiro de execução cumpriu suas 
responsabilidades de monitoração descritas no documento de projeto ou AWP. 
� Verificar se as decisões e/ou recomendações das atividades acima foram seguidas pelo parceiro de 
execução. 
� Analisar o ritmo do andamento do projeto e comentar as causas de atrasos. 

 

Avaliação do controle interno 

 
O auditor deverá realizar uma avaliação geral dos controles internos, de acordo com o estabelecido nas normas de 
controle interno. Um exemplo do estabelecido nas normas de controle interno é disponibilizado pela INTOSAI 
(International Organization of Supreme Audit Institutions - Organização das Instituições de Auditoria Superiores). 
As normas da INTOSAI são destinadas ao uso pelos gestores governamentais a fim de estabelecer um quadro 
efetivo de controle das estruturas. Para outras informações o Guia de normas de Controle Interno do INTOSAI 
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pode ser encontrado na web site www.intosai.org. Uma visão geral das normas pode ser encontrada na 
Ferramenta do Contato do PNUD (Capítulo 6) 
 
Além da avaliação geral acima, etapas adicionais, abaixo, podem ser incluídas: 
 

� Revisão dos gastos feitos pelo parceiro de execução e avaliar se eles estão de acordo com o 
documento do projeto, AWB e orçamento; e estão em cumprimento com o Guia do Usuário sobre 
Resultados de Gestão do PNUD. 
� Revisar o processo de aquisição/atividades de contratação e avaliar se foi transparente e 
competitivo. 
� Revisar o uso, controle e eliminação dos equipamentos não-descartáveis e avaliar se está de acordo 
com o Guia do Usuário sobre Resultados de Gestão do PNUD, e também se o equipamento adquirido 
satisfez as necessidades identificadas e se o uso foi feito de acordo com os propósitos pretendidos.  
� Revisar o processo de recrutamento de pessoal e consultores para o projeto e avalias se foi 
transparente e competitivo. 
� Revisar os registros contábeis do parceiro de execução e avaliar sua adequação para a manutenção 
de registros precisos e complementos de recebimentos e desembolsos de caixa, e para apoio na 
preparação do relatório financeiro trimestral. 
� Revisar os registros de requisição de pagamento direto e assegurar que eles foram assinados por 
oficiais autorizados do governo. 

 

Recomendações para melhoramento 

 

Recomendações devem ser encaminhadas para uma entidade específica para que não haja confusão sobre quem é 
o responsável pela execução. A resposta da entidade deve ser incluída na Carta da Gerência, imediatamente a 
seguir da recomendação. 
Além disso, o auditor pode querer comentar sobre “boas práticas” (se houver) que foram desenvolvidas pelo 
parceiro de execução que podem ser divididas com o pessoal de outro projeto. 
 
Estruturas disponíveis e Direito de Acesso 

 

Deve haver uma descrição da natureza e da localização de todos os registros pertencentes ao projeto. Esta lista 
deverá especificar os registros mantidos na sede do parceiro de execução e as que estão localizadas em outros 
escritórios. 
O auditor terá acesso total e completa a qualquer momento a todos os registros e documentos (incluindo os livros 
de contabilidade, contratos, atas de reuniões, registros bancários, recibos e contratos, etc.) e todos os funcionários 
da entidade. O auditor deve ser avisado de que ele / ela tem o direito de acesso aos bancos, consultores, 
fornecedores e outras pessoas ou empresas envolvidas com a gestão do projeto. Se o auditor não pode ter acesso 
irrestrito a todos os registros, pessoa ou local durante o curso da auditoria, esta restrição deve ser claramente 
definida, com motivos, no TOR. 
 

C. Consultas com partes interessadas: 
 

             
Previamente ao início dos trabalhos de auditoria, os auditores terão uma reunião preparatória junto ao PNUD, que 
orientará sobre detalhes dos requerimentos de auditoria. Na oportunidade será elaborado o cronograma das 
atividades. 
 
O PNUD informará aos executores sobre a empresa contratada e sobre o início dos trabalhos de campo, conforme 
definido no cronograma de atividades. 
 
O relatório preliminar da auditoria, contendo os principais achados e recomendações, deverá ser apresentado ao 
PNUD e aos executores, para a coleta de feedback de cada uma das partes.   
 
O relatório final da auditoria deverá conter os principais achados e recomendações. 
 
As datas destes encontros serão estabelecidas pelo PNUD assim que finalizada a contratação, sendo a reunião de 
orientação convocada logo após a finalização deste certame. 
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Anexo 1 - Informações gerais dos projetos a serem auditados 
 
 

Lote 01 - BRA/12/G32 –PPP-Ecos/Programa de Pequenos Projetos Ecológicos 

 
A - Antecedentes do projeto 

 

O Global Environment Facility - GEF é uma parceria de cooperação internacional com 183 países trabalhando em 

conjunto com instituições internacionais, organizações da sociedade civil e o setor privado, para questões 

ambientais globais. 

 

Desde 1991, o GEF forneceu US$ 13,5 bilhões em subsídios e alavancou US$ 65 bilhões em cofinanciamento para 

3.900 projetos em mais de 165 países em vias de desenvolvimento. Por 23 anos, países desenvolvidos e em 

desenvolvimento trabalham em conjunto com esses fundos a fim de apoiar as atividades relacionadas à 

biodiversidade, mudança climática, águas internacionais, degradação da terra e produtos químicos e resíduos, no 

contexto de programas e projetos de desenvolvimento. 

 

Entre os principais resultados desses investimentos, o GEF prestou assistência em ações relacionadas à criação de 

áreas protegidas em todo o mundo, inclusive no Brasil; à redução de emissões de carbono em 2,3 bilhões de 

toneladas; à eliminação do uso de substâncias destruidoras da camada de ozônio na América Central,  Europa 

Oriental e Ásia Central; à melhoria da gestão de 33 grandes bacias e um terço dos grandes ecossistemas marinhos 

existentes no mundo;  à redução da desertificação na África por meio da melhoria das práticas agrícolas neste 

Continente. Todas ações realizadas também contribuíram para melhoraria dos meios de subsistência e segurança 

alimentar de milhões das pessoas. 

 

O GEF serve como mecanismo financeiro para as seguintes convenções: 

 

• Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB); 

• Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC); 

• Convenção sobre Poluentes Orgânicos Persistentes - Estocolmo (POPs); 

• Convenção de Combate à Desertificação (UNCCD); 

• Convenção sobre Mercúrio – Minamata; e 

• O GEF, embora não vinculado formalmente ao Protocolo de Montreal, apoia na implementação do protocolo nos 

países com economias em transição. 

O projeto BRA/12/G32, elaborado sob o GEF-Programa de Pequenos Projetos (Small Grants Projects - GEF-SGP), 
tem como principal objetivo garantir o GEF através de iniciativas nas comunidades locais e ações de conservação e 
uso sustentável da biodiversidade, e manutenção de carbono nos biomas do Cerrado e da Caatinga. Os principais 
resultados são: 

1. Uso sustentável e gerenciamento dos recursos naturais pelas comunidades visando melhorar a 
conservação da biodiversidade na produção da paisagem; 

2. Estoques de carbono mantidos ao evitar mudança no uso da terra e melhoria do gerenciamento da 
agricultura e da floresta no nível da comunidade local; 

3.  Técnicas de gerenciamento sustentável da terra prevenindo a degradação da terra, restaurando os 
serviços do agro-ecossistema, melhorando o meio de vida das comunidades locais; 
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4. Comunidades proporcionando os benefícios globais de meio ambiente através do desenvolvimento de 
capacidades e gerenciamento de conhecimento. 

 
 

B - Arranjos de Gestão do Projeto 
 
O projeto é executado na modalidade Organização Não-Governamental (NGO) através do Instituto Sociedade, 
População e Natureza (ISPN). É responsável pelo gerenciamento e implementação das atividades do projeto com 
suporte integral da Unidade de Gerenciamento do Programa no País (CPMU) e sob a liderança do Comitê Diretivo 
Nacional (NSC). A implementação do projeto com o apoio do PNUD (agência implementadora) e da equipe 
regional, garante que o projeto receba o suporte técnico e gerencial, quando necessário, e ainda apoio da equipe 
global responsável pela supervisão de todos os projetos GEF. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Comitê Diretivo Nacional (NSC): atua 
como conselho do projeto, responsável por tomar decisões visando garantir que a implementação do projeto 
esteja alinhada com as diretrizes operacionais do GEF-SGP, com o projeto elaborado e consistente com as políticas 
e prioridades nacionais e estaduais de desenvolvimento. 
 
Unidade de Gerenciamento do Programa no País (CPMU): é o centro administrativo para o projeto sendo de 
responsabilidade do ISPN como agência executora do programa de pequenos projetos. 
 
Garantia de Qualidade e outras funções: o PNUD atua na garantia da qualidade fornecendo feedback 
independente (através do monitoramento, apreciação e avaliação) do progresso do projeto no que concerne aos 
seus marcos e como eles são gerenciados e concluídos. A agência executora deve garantir, e o PNUD Brasil 
monitorar, a implementação do projeto e o atingimento dos produtos, garantindo o uso apropriado dos fundos 
GEF/PNUD. O projeto será auditado por auditoria independente. O PNUD destacou um Oficial de Programa, que 
será responsável pela função de garantia de qualidade do projeto. 
 
Suporte Técnico ao Projeto: o projeto pode solicitar o suporte de especialistas e espertos nas diferentes áreas 
temáticas para expandir o suporte técnico aos parceiros e beneficiários, conforme necessário. 
 
Arranjos de Auditoria: o projeto será auditado em conformidade com as Regras e Regulamentos Financeiros do 
PNUD e com as diretrizes e políticas de auditoria aplicáveis. 
 
Lista de oficiais e contatos: 
 

Nome Função Email Telefone 

Isabel Figueiredo Gerente do Programa de País isabel@ispn.org.br +55 61 3327 8085 

Fábio V. Ribeiro de Almeida Coordenador Executivo fabio@ispn.org.br +55 61 3327 8085 
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Responsáveis pela contabilidade, gerenciamento financeiro e auditoria interna: 
 

Nome Função Email Telefone 

Carolina Gomes Project Assistant carol@ispn.org,br +55 61 3327 8085 

Fabiana Castro Administrative Coordinator of ISPN fabiana@ispn.org.br +55 62 3327 8085 
 

O projeto iniciou suas atividades em maio de 2013 e finalizará em março de 2017, com orçamento total de USD 
10,343,500, sendo USD 5,000,000.00 do fundo GEF e USD 5,343,500.00 através do co-financiamento do Escritório 
do PNUD no país, Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), e COMDEKS, conforme distribuição abaixo: 
 

Source Total 

GEF  $  5,000,000 

UNDP  $  1,100,000 

ISPN  $  2,350,000 

CBOs and Foundations  $  1,600,000 

Total  $ 10,050,000 
 
Cerca de 64% do recurso GEF destina-se às subvenções (grants) que serão transferidas para as organizações das 
comunidades locais selecionadas por meio de edital de chamada de propostas.  
 
 

Lote 02 - BRA/10/G31 - SUCRE – Sugarcane Renewable Electricity 
 
 

A - Antecedentes do projeto 

O Projeto SUCRE (Sugarcane Renewable Electricity) tem como objetivo principal aumentar significativamente a 
produção de eletricidade com baixa emissão de gases de efeito estufa (GEE) na indústria de cana-de-açúcar, por 
meio do uso da palha produzida durante a colheita. 

A iniciativa é promovida pelo Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), que atuará junto a 
usinas parceiras – que utilizam palha na geração de eletricidade – para desenvolver soluções que elevem tal 
geração à plenitude da tecnologia disponível. 

O projeto é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente e gerido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Ao todo, serão cinco anos de projeto no valor de USD 7,800,000.00 

O objetivo principal do projeto é vencer os desafios tecnológicos no campo e na indústria de forma a possibilitar 
um maior aproveitamento da palha da cana-de-açúcar na co-geração. Para tanto, a equipe trabalhará na 
identificação e na solução dos problemas que impedem as usinas parceiras de gerarem eletricidade de forma plena 
e sistemática. 

O projeto atuará em sete frentes de trabalho (Outcomes) que buscam os seguintes resultados: 

• Outcome 1: Operacionalização da tecnologia para coleta e conversão da palha de cana-de-açúcar em 
eletricidade para uso comercial; 

• Outcome 2: Demonstração da viabilidade econômica da coleta de palha da cana-de-açúcar para a geração 
de eletricidade em usinas de forma comercial; 

• Outcome 3: Avaliação dos efeitos da coleta de palha da cana-de-açúcar no ciclo de cultivo e colheita, de 
modo a garantir integridade ambiental e sustentabilidade em longo prazo; 

• Outcome 4: Ampla divulgação das diretrizes ambientais e econômicas para utilização da palha da cana-de-
açúcar em todo o setor sucroalcooleiro, de acordo com as lições aprendidas; 
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• Outcome 5: Formulação e/ou adaptação do arcabouço legal e regulatório para promover o uso 
sustentável da palha de cana-de-açúcar para produção de eletricidade e venda para a rede; 

• Outcome 6: Monitoramento do projeto, aprendizado, gestão adaptativa e avaliação; 

• Outcome 7: Gerenciamento do projeto. 

 

B - Arranjos de Gestão do Projeto 
 

 
Lista de oficiais e contatos: 
 

Nome Função Email Telefone 

Manoel Regis Lima Verde Leal 
Diretor Nacional do 
Projeto regis.leal@bioetanol.org.br (19) 3518-3176 

Rosenely Diegues Oficial do Projeto rose.diegues@undp.org (61) 3038-9035 

 
Responsáveis pela contabilidade, gerenciamento financeiro e auditoria interna: 
 

Nome Função Email Telefone 

Alessandra Dal Bom Takita Contabilidade alessandra.takita@cnpem.br (19) 3512-1261 

Mônica Menegazzo Gerenciamento Financeiro monica.menegazzo@cnpem.br (19) 3517-5051 

Fernanda Caputi Auditoria Interna fernanda.caputi@cnpem.br (19) 3512-3504 

 
O projeto iniciou suas atividades em 01/06/2010 e finalizará em 31/12/2019, com orçamento total de USD 
7,800,000.  

 

Lote 03 - BRA/05/018 - Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo 
 

A - Antecedentes do projeto 
 
A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS é a coordenadora da Política de Assistência 
Social no Estado de São Paulo. 
 
Com ação fundamentada na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; na Constituição do Estado de 
São Paulo, de 1989; na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei Nº 8.742, de 07/12/1993), normatizada por 
Norma Operacional Básica - NOB e na Política Nacional da Assistência Social – PNAS, de 1998, tem suas bases 
assentadas nos princípios da sociedade democrática, pluralista, participativa e da garantia de direitos e 
prerrogativas do cidadão. 
 
De acordo com o Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, previsto na Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS cabe à SEADS como gestora estadual, formular, implantar, coordenar, monitorar e avaliar 
o processo de descentralização do atendimento e a criação de mecanismos de participação da sociedade civil por 
meio de organizações representativas. 
 
Na elaboração dos programas e projetos sociais, a SEADS direciona o atendimento aos segmentos da população 
residentes em regiões onde se verificam os piores índices de pobreza e violência, que se encontram em sua 
maioria excluídos do acesso a bens e serviços, sendo sua grande meta o aprimoramento e a consolidação da 
assistência social como política pública. 
 

Project Steering Committee (PSC) 
Representation: CTC, MCT, UNDP, 

UNICA, investing mills, NPD. 

 

National Director (NPD) 
Assistant NPD 

 

Manager (Mgr-T) 
(Technical) 

Manager (Mgr-E/F) 
(Economic/Financial) 
 

Manager (Mgr-E) 
(Environment) 

 

Manager (Mgr-L/R) 
(Legal/Regulatory) 

 
UNDP 

Manager (Mgr-D) 
(Dissemination) 

 



 18 

O Projeto SEADS-BID busca aumentar a viabilidade técnica e institucional da Secretaria Estadual de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SEADS para cumprir a seu papel de integrar objetivos, metas e programas, identificando 
os principais públicos-alvo e monitorando e avaliando as ações de assistência e desenvolvimento social 
implementadas no Estado de São Paulo. 
 
O Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo – SEADS-BID vem dar suporte a 
um novo modelo de gestão, que tem como característica apoiar a mudança da relação entre o Estado e os 
Municípios, na descentralização das políticas e definições de metas sociais peculiares de cada municipalidade; 
propiciar o fortalecimento da capacidade técnica e financeira para que os Municípios se solidifiquem como 
gestores locais no planejamento e execução de suas ações e imprimindo mais qualidade à ação social. A 
implementação dos Planos Municipais de Assistência Social requer insumos técnicos relativamente sofisticados e 
processos que gerem acordos sobre financiamento de fundos e de resultado. Sua implementação permitirá 
racionalizar o gasto social do Estado, estabelecer critérios mais adequados de distribuição de recursos e definir 
parâmetros de focalização das ações, visando melhorar a eficiência das políticas de combate à pobreza. 
 

Para assegurar a implantação desse novo modelo a SEADS está desenvolvendo um sistema de informações 
estratégicas que irá permitir e subsidiar a formulação de políticas, planos e ações, bem como possibilitar o 
acompanhamento da implementação das ações e dos resultados obtidos, além de tornar públicas essas 
informações. O Cadastro Pró-Social é um sistema informatizado, via Web, criado para se constituir como base 
única das informações referentes aos programas e ações sociais, das instituições executoras, das famílias 
beneficiárias e uma base única de convênios. O Cadastro Pró-Social permitirá analisar os resultados, compartilhar 
informações entre os vários entes participantes; possibilitará o acesso e recuperação ágeis das informações; 
racionalizará agilizará e desburocratizará os procedimentos administrativos e de gestão dos programas e das ações 
integradas. 
 
O Projeto SEADS-BID vem fortalecer a Secretaria para realizar estudos e pesquisas que orientem o reordenamento 
das políticas e identifiquem as melhores práticas. O Sistema de Monitoramento e Avaliação a ser desenvolvido 
prevê o desenho e a estruturação, a partir de uma base de dados unificada, de um conjunto de indicadores de 
desempenho e avaliação de programas sociais, quantitativos e qualitativos, que estejam relacionados com as 
metas estabelecidas nas políticas sociais implementadas no estado de São Paulo. 
 

O objetivo do Projeto SEAD-BID é melhorar a eficiência e a eficácia da Política Estadual de Assistência e 
Desenvolvimento Social e dos programas de assistência, promoção e desenvolvimento social mediante o apoio ao 
desenvolvimento institucional da Rede Social do Estado de São Paulo.  
 

B - Arranjos de Gestão do Projeto 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Comitê de Acompanhamento do Projeto (Project Board - CP): tem por 

objetivo representar a função da orientação estratégica para o projeto. Serão 
incluídos no CP no mínimo três membros, representantes da SEADS, da ABC e do 
PNUD. Se for necessário, e diante de contextos específicos, outros membros oficiais podem ser incluídos neste 
grupo. O comitê é responsável por tomar as decisões de gestão executiva para o projeto, quando tal orientação é 
solicitada pelo Diretor do Projeto, incluindo a aprovação do plano do trabalho e de revisões do projeto. 
A Garantia de Qualidade do Projeto é de responsabilidade de cada membro do Comitê Gestor do projeto, mas o 
papel pode ser delegado. Por parte do Comitê do Projeto, o PNUD atuará como garantia de qualidade do projeto e 
será responsável por conduzir de forma objetiva e imparcial o monitoramento do projeto.  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO 

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO - CAP 

 

MRE/ABC 

 

PNUD 

 

SEADS - SP 

 

Controle de Qualidade 
do Projeto 

 

Equipe de 
Acompanhamento do 

Projeto 

 

Gerente Nacional do 
Projeto 

 

Equipe Técnica do 
Projeto (UGP) 
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b) Gerente do Projeto (project manager)/ Diretor do Projeto: pessoa designada pela SEADS, responsável 

pelo gerenciamento do dia-a-dia e pela tomada de decisão sobre o projeto no escopo do plano aprovado pelo 
Comitê de Acompanhamento do Projeto. 
 

c) Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP: esta Unidade terá, em resumo, as seguintes atribuições 
para implementação do Projeto PNUD-BRA/05/018: 
 

I – orientar a elaboração das ações;  
II – desenvolver, coordenar e supervisionar a execução das ações;  
III – relacionar-se com as unidades do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, nos termos do 
disposto nas condições do contrato de empréstimo 1611/OC-BR;  
IV – administrar a aplicação dos recursos financeiros na execução do Projeto PNUD-BRA/05/018 nos termos do 
disposto nas condições do contrato de empréstimo 1611/OC-BR;  
V – promover as licitações e contratações de bens e serviços necessários, com observância das condições e 
procedimentos indicados no contrato de empréstimo celebrado com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, quando for o caso, providenciando a auditoria de controle na forma preconizada pelo 
regulamento deste organismo internacional; bem como com observância das condições e procedimentos 
indicados na legislação vigente. 

  
Competirá à Secretária Estadual de Desenvolvimento e Assistência Social – SEADS, mediante resolução, disciplinar 
as atribuições da Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP e fixar as demais condições para seu eficaz 
funcionamento, observadas as diretrizes do contrato de empréstimo celebrado pelo Estado de São Paulo com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 
 
A Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP contará com: 

• um Gerente Geral (Diretor Nacional do Projeto PNUD); 

• quatro Coordenadores de Componentes Técnicos – Cadastro Pró Social, Apoio aos Municípios, 
Monitoramento e Avaliação, e Estratégia de Comunicação Social; e  

• o Grupo de Administração e Finanças – GAF será responsável pela promoção de licitações, contratação de 
serviços e aquisição de bens. 

 
Lista de oficiais e contatos: 
 

Nome Função Email Telefone 

Erica Machado Oficial de Programa 
Erica.machado@undp.o

rg (61) 3038-9021 

Carime Guiotti Assistente de Programa  
Carime.guiotti@undp.or

g (61) 3038-9040 
 
Responsáveis pela contabilidade, gerenciamento financeiro e auditoria interna: 
 

Nome Função Email Telefone 

Mendy Tal 
Chefe de Gabinete – Diretor 
Nacional do Projeto mendytal@sp.gov.br (11) 2763-8017 

Leila Salete de 
Paula 

Assessora do Grupo Administrativo-
Financeiro lpaula@sp.gov.br (11) 2763-8027 

 

O projeto iniciou suas atividades em 06/9/2005 e finalizará em 31/5/2017, com orçamento total de USD 
6,223,104.46, sendo USD 2,653,791.46 de recursos do governo e USD 3,569,313 do Banco Mundial. 
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Anexo 2:   Serviços de auditoria requeridos 
  
O escopo dos serviços de auditoria deve abranger a gestão global do projeto de execução, acompanhamento e 
supervisão. O trabalho de auditoria deve incluir a revisão dos planos de trabalho, relatórios de progresso, os 
recursos do projeto, os orçamentos do projeto, as despesas do projeto, a entrega do projeto, contratação, 
fechamento operacional e financeiro dos projetos (se aplicável) e alienação ou cessão de bens. Para este efeito, o 
escopo da auditoria deve abranger as seguintes áreas em que são realizadas no nível do projeto: 
 
Recursos Humanos 

O trabalho da auditoria deve cobrir a competitividade, transparência e eficácia do recrutamento e contração de 
pessoal e incluir a avaliação de desempenho, controle de freqüência, cálculo de salários e direitos, preparação da 
folha de pagamento e pagamento, e gerenciamento dos registros de pessoal. 
 
Finanças 

O trabalho da auditoria deve cobrir a adequação da contabilidade e de operações financeiras e sistemas de 
informação. Isso inclui controle do orçamento, gestão de caixa, certificação e aprovação da autoridade, 
recebimento de fundos e desembolso de fundos, registro de todas as transações financeiras nos relatórios de 
despesas, registro de manutenção e controle. 
 
Licitação/Contratos/Aquisição 

O trabalho da auditoria deve cobrir a competitividade, transparência e efetividade das atividades de aquisição do 
projeto com o objetivo de garantir que os equipamentos e serviços adquiridos cumpriram com as exigências tanto 
do governo (ou ONG) ou do PNUD e incluíram o seguinte:  

• Conforme aplicável, delegações de autoridades, limite de contratação, edital de licitações e propostas, 
avaliações de licitações e propostas e aprovação/assinatura de contratos ordens de compra 

• Recebimento e inspeção de procedimentos para determinar a conformidade do equipamento com as 
especificações acordadas, quando aplicável, a utilização de peritos para inspecionar a entrega de equipamentos 
com alto grau de tecnicidade e caros. 

• Avaliação dos procedimentos estabelecidos para mitigar o risco de aquisição de equipamento que não 

atenda às especificações ou que mais tarde sejam constatados defeitos. 

• Gestão e controle sobre ordens variadas. 
O trabalho de auditoria na área de contratos/aquisição deve também abranger a utilização de empresas de 
consultoria e a adequação de procedimento para obter pessoal qualificado e experiente e fazer a avaliação do 
trabalho antes do pagamento ser feito. 
 
Gestão de bens 

O trabalho de auditoria deve abranger os equipamentos (normalmente veículos e material de escritório) 
adquiridos para uso do projeto. Os procedimentos para a recepção, armazenamento e eliminação de resíduos 
devem ser revistos. 
 
Gestão de caixa 

O trabalho de auditoria deve abranger todos os fundos de caixa do projeto e revisar os procedimentos de 
salvaguarda do dinheiro. 
 
Administração geral 

O trabalho de auditoria deve abranger atividades de trabalho, gerenciamento de veículos, serviços de transportes, 
premissas do escritório e gerenciamento de locação, comunicação e manutenção de registros. 
 
Informação de sistema 

O trabalho de auditoria deve abranges os sistemas de informação e de comunicação e controle e segurança dos 
equipamentos e dados. 
 
Nota 

O escopo acima deve abranger transações desempenhadas no nível de projeto para incluir pagamentos diretos 
feitos pelo escritório no País do PNUD. 
 

Limitação de escopo 
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Transações/ações que são realizadas pelo escritório do PNUD por solicitação e em nome do projeto (serviços de 
apoio do PNUD) não são incluídas no escopo da auditoria. Nota importante: Essa limitação de escopo não deve ser 
razão para a emissão de um parecer qualificado (negativo) pelos auditores. (Por favor, consulte a Seção D., 2(b) 
para informações adicionais). 
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Anexo 3: Critérios de seleção de Auditoria 
 
O auditor deve ser absolutamente imparcial e independente de todos os aspectos de gestão ou de interesses 
financeiros na entidade auditada. O auditor não deverá, durante o período abrangido pela auditoria, nem durante 
a realização da auditoria, ser empregado, desempenhar papel de diretor, ou ter qualquer relação financeira ou 
fechar negócios com qualquer participante sênior na gestão da entidade. É importante lembrar ao auditor de 
todas as exigências estatutárias vigentes relativas à independência e exigir ao auditor para divulgar qualquer 
relação que possa eventualmente comprometer a sua independência. 
 
O Curriculum Vitae (CV) de toda a equipe de auditores deve ser encaminhado para o PNUD, indicando detalhes 
sobre as auditorias realizadas pela equipe, incluindo trabalhos em curso, indicando potencial e capacidade para 
realizar a auditoria.  
 
1. Local de Trabalho 
Brasília – DF 
 
2. Custos 
Na proposta da licitante devem estar incluídos e detalhados todos os impostos a serem recolhidos. 
 
A proposta deve também incluir todas as despesas com viagens da empresa proponente para execução dos 
serviços, incluindo reuniões em Brasília com o PNUD (no mínimo uma), no caso da empresa ser de outra localidade 
que não Brasília. 
 
3. Qualificações mínimas exigidas da empresa 
 
1. Experiência mínima de 2 trabalhos de auditoria realizados, comprovada mediante apresentação de atestados de 
capacidade técnica da empresa, emitidos pelas instituições contratantes;  
2. Disponibilização de pelo menos 2 auditores para realização dos trabalhos, devendo um deles ser indicado como 
coordenador dos trabalhos dessa consultoria. Os currículos comprovados dos dois auditores deverão ser 
apresentados como parte da proposta da empresa; 
a) O auditor responsável pela coordenação do trabalho, deverá possuir graduação na área de ciências contábeis, 
credenciamento junto a órgão regulamentador da profissão e experiência mínima de 5 anos na área de auditoria, 
preferencialmente em projetos de cooperação internacional com o PNUD. Esses requisitos devem ser 
comprovados pela empresa mediante apresentação de currículo do auditor responsável pela coordenação, 
acompanhado de cópia dos respectivos comprovantes (escolaridade, número de registro no órgão regulamentador 
da profissão e comprovantes de trabalhos anteriores). 
b) O segundo auditor designado para o trabalho deverá possuir graduação na área de ciências contábeis, 
credenciamento junto a órgão regulamentador da profissão e experiência de pelo menos um trabalho anterior na 
área de auditoria. Esses requisitos devem ser comprovados pela empresa mediante apresentação de currículo do 
auditor responsável pela coordenação, acompanhado de cópia dos respectivos comprovantes (escolaridade, 
número de registro no órgão regulamentador da profissão e comprovantes de trabalhos anteriores). 
 

4. Critérios de seleção 
O critério de seleção será o de menor preço por lote, atendidas as qualificações mínimas exigidas.  
 

Lote Descrição do projeto Valor total  Proposto 
para o Lote 

Lote 1 BRA/12/G32 –PPP-Ecos/Programa de Pequenos Projetos Ecológicos  
   

Lote 2 BRA/10/G31 - SUCRE – Sugarcane Renewable Electricity  
   

Lote 3 BRA/05/018 - Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de 
São Paulo 
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Anexo 4: Exemplo de relatório de auditoria (PPAARRAA  UUMM  PPAARREECCEERR  DDEESSQQUUAALLIIFFIICCAADDOO)) 
 
Relatório da Auditoria: 
 
Ao Diretor do Projeto e 
Ao Representante Residente 
 
a) Certificação da declaração de gastos 
Examinamos a Declaração de Acompanhamento das Despesas ("declaração") do projeto PNUD _____________ 
(número do projeto) número no Atlas _______ (preencher com o número constante no CDR) no período de ___ de 
___________ de 2009 a ____ de __________ de 2011. A declaração é da responsabilidade da gerência do projeto. 
Nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre a declaração com base na nossa auditoria. 
Conduzimos nossa auditoria em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas 
requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter garantia razoável de que a declaração é isenta de 
distorções materialmente relevantes. Uma auditoria inclui a verificação, numa base de amostragem, do suporte 
das quantias e informações divulgadas em comunicado. Uma auditoria também inclui a avaliação dos princípios 
contábeis utilizados e estimativas significativas feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
da declaração. Acreditamos que a nossa auditoria proporciona uma base razoável para nossa opinião. 
Em nossa opinião, a declaração de despesas apresenta-se de forma justa (parecer desqualificados (parecer de 
auditoria positivo), em todos os aspectos materiais, as despesas de __________ [inserir valor em US$] incorridas 
pelo projeto no período de ___ de ___________ de 2009 a ____ de __________ de 2011, em conformidade com 
os requisitos contábeis do PNUD. 
 
 Ou (qualificado (parecer negativo de auditoria)) 
Em nossa opinião, a declaração de despesas apresenta-se, exceto pelos itens (a), (b), (c), etc., de forma justa em 
todos os aspectos materiais referentes às despesas de __________ [inserir valor em US$] incorridas pelo projeto 
no período de ___ de ___________ de 2009 a ____ de __________ de 2011, em conformidade com os requisitos 
contábeis do PNUD. O impacto financeiro líquido total dessa qualificação é de ________________ [inserir um valor 
em US$]  
 
 Ou (abstenção de parecer (parecer negativo de auditoria)) 
Não foi possível obter evidência de auditoria suficiente e apropriada e, portanto, estamos incapazes de expressar 
uma opinião sobre a declaração de despesas de __________ [inserir valor em US$] incorridos pelo projeto no 
período de ___ de ___________ de 2009 a ____ de __________ de 2011. O impacto financeiro líquido total do 
presente parecer é de _______. [inserir valor em US$] 
 
 Ou (parecer de auditoria adverso (negativo)) 
Observamos diferenças importantes entre os _________ e a declaração de despesas. Dessa forma, não emitimos 
um parecer sobre a declaração de despesas, de __________ [inserir valor em US$] incorridos pelo projeto no 
período de ___ de ___________ de 2009 a ____ de __________ de 2011. O impacto financeiro líquido total do 
presente parecer é de _______. [inserir valor em US$] 
 
b)  Certificação da Declaração de Bens e Equipamentos 
Examinamos a declaração de acompanhamento de bens e equipamentos ("declaração"), do projeto do PNUD de 
número _________ [Projeto (Atlas) e projeto #] em 31 de dezembro de 2011. A declaração é da responsabilidade 
da gerência do projeto. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a declaração com base na 
nossa auditoria. 
Conduzimos nossa auditoria em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas 
requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter garantia razoável de que a declaração é isenta de 
distorções materialmente relevantes. Uma auditoria inclui a verificação, numa base de amostragem, do suporte 
das quantias e informações divulgadas em comunicado. Uma auditoria também inclui a avaliação dos princípios 
contábeis utilizados e estimativas significativas feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
da declaração. Acreditamos que a nossa auditoria proporciona uma base razoável para nossa opinião. 
Em nossa opinião, a declaração de bens e equipamentos apresenta-se de forma justa (desqualificada/favorável), 
em todos os aspectos materiais, o balanço do inventário do projeto corresponde a __________ [inserir valor em 

US$] como em 31 de dezembro de 2011 de acordo com os requerimentos do PNUD. 
 
 



 24 

c) Certificação da Declaração de Posição de Caixa 
Examinamos a declaração de acompanhamento de posição de caixa ("declaração"), do projeto do PNUD de 
número _________ [Projeto (Atlas) e projeto #] em 31 de dezembro de 2011. A declaração é da responsabilidade 
da gerência do projeto. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a declaração com base na 
nossa auditoria. 
Conduzimos nossa auditoria em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas 
requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter garantia razoável de que a declaração é isenta de 
distorções materialmente relevantes. Uma auditoria inclui a verificação, numa base de amostragem, do suporte 
das quantias e informações divulgadas em comunicado. Uma auditoria também inclui a avaliação dos princípios 
contábeis utilizados e estimativas significativas feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
da declaração. Acreditamos que a nossa auditoria proporciona uma base razoável para nossa opinião. 
Em nossa opinião, a declaração de posição de caixa apresenta-se de forma justa (desqualificada (parecer de 
auditoria positivo)), em todos os aspectos materiais, o balanço do caixa do projeto corresponde a __________ 
[inserir valor em US$] como em 31 de dezembro de 2011 de acordo com os requerimentos do PNUD. 
 
Este relatório destina-se exclusivamente para a informação e a utilização do PNUD. 
 
Datada emissão:__________________________ 
 
NOME DO AUDITOR (Por favor, imprimir) __________________ 
 
ASSINATURA DO AUDITOR ______________________ 
 
ENDEREÇO DO AUDITOR/FIRMA ____________________ 
     ______________________ 
 
 

Nota: O parecer de auditoria de seguir uma das seguintes definições (a) qualificada, (b) desqualificada, (c) adverso, 
ou (d) abstenção de parecer. Se o parecer de auditoria for outro que “desqualificado” o relatório deverá descrever 
tanto a natureza, quanto o valor dos possíveis efeitos na declaração financeira (IMPACTO LÍQUIDO FINANCEIRO). 
A definição dos pareceres de auditoria está informada no Anexo 4. 
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Anexo 5: Definição de Pareceres de Auditoria 
 
Parecer não qualificado (Sem Ressalvas ou Positivo)  
 
Um parecer não qualificado deve ser expresso quando o auditor concluir que as demonstrações financeiras dão 
uma idéia fidedigna e apropriada, ou foram apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com 
a regulamentação financeira aplicável. 
 
Parecer qualificado - Parecer de auditoria negativo  
 
Um parecer qualificado deve ser expresso quando o auditor concluir que não pode emitir um parecer não 
qualificado, mas que o efeito de qualquer discordância com a administração ou a limitação no escopo não tem 
tanta importância, nem é tão constante, para que se emita um parecer Adverso ou uma Abstenção de parecer. Um 
parecer qualificado deve ser expresso como “salvo para” os efeitos do assunto a que se refere à qualificação.  
 
Abstenção de Parecer - um parecer de auditoria negativo  
 
A Abstenção de parecer deve ser emitida quando o possível efeito de uma limitação do escopo tenha uma 
importância relativa, e seja tão constante que o auditor não possa obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente e, portanto, não está em condições de emitir um parecer sobre as demonstrações financeiras.  
 
Adversos - um parecer de auditoria negativo 
 
Um parecer negativo é expresso por um auditor, quando as demonstrações financeiras estão significativamente 
deturpadas, com informações erradas, e não refletem exatamente as despesas realizadas e relatadas nas 
demonstrações financeiras (CDR, posição de caixa, declaração de bens e equipamentos). 
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Anexo 6: Categorização dos Achados da Auditoria Por Risco de Gravidade 
 
 

Alto Ação considerada indispensável para garantia de que o PNUD não seja exposto a riscos 
elevados (exemplo: ausências de medidas que poderiam resultar em conseqüências graves e 
problemas). 

Médio Ação considerada necessária para evitar a exposição a riscos significativos (exemplo: ausência 
de medidas pode resultar em conseqüências significativas). 

Baixo Ação considerada desejável e deve resultar em maior controle, ou uma melhor aplicação do 
recurso. 
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Anexo 7: Classificação das possíveis causas dos achados de auditoria 
 
 

Conformidade O não cumprimento das normas prescritas nos regulamentos, normas e procedimento do 
PNUD 

Orientação Ausência de procedimentos escritos para orientar os funcionários no desempenho de suas 
funções 

Supervisão 
Inadequada ou a falta de supervisão por parte dos supervisores 

Erro Humano Erros cometidos pelo pessoal encarregado de executar as funções atribuídas a eles 

Recursos Falta ou insuficiência de recursos (financeiros, humanos e/ou técnicos) para realização das 
atividades ou funções  
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Anexo 7: 
Plano de Acompanhamento da Recomendações de Auditorias Anteriores  

Número do Projeto Atlas 000xxxxx (Project) e 000xxxxx (output)  

Título do Projeto BRA/XX/XXX - Título 

Ano Fiscal (escolher ano da ultima auditoria) 

Opinião da Auditoria (escolher) 

Item 
No. 

Observação  Recomendação Área de Auditoria 
Risco 

(severidade) 

Comentários do 
Gestor do Projeto 

e/ou do PNUD 

Ações 
Planejadas 

Prazo de 
Implementação 

(meta) 

Unidade 
Responsável pela 

Ação 

Pessoa 
Responsável pela 

Ação 

Status 
Atualizado 

Data Efetiva 
de 

Implementaçã
o 

Descriçã
statu

atualiza

  
(constataçã

o da auditoria) 
(recomendação 

da auditoria) 
(escolher) baixo 

Comentários 
aplicáveis 

Descrever 
ações de 
mitigação dos 
achados 

Prazo estimado Indicar Unidade  
Indicar 

responsável 
(escolher 

status) 

Indicar data 
efetiva da 
implementaçã
o, se tiver 
ocorrido 

Descrev
que/como
implemen
brevemen

                          

Pela Agência Executora:      

Assinatura:   
  

   

Nome e Título:   
     

Data:   
     

             Pelo Escritório do PNUD: 
     

Assinatura:   
     Nome e Título:   
     Data:             

       
      Por parte dos Auditores do Governo/Firma de Auditoria: Carimbo do Auditor/Firma 

  
Assinatura     
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Nome/Título:    
  

Data:      

 
 

Anexo 8: Modelo para informar as Observações e Recomendações da auditoria do ano fiscal em exame. 
 
 

Projeto No. 
Atlas 

Item No. Constatações da Auditoria Recomendação Área de Auditoria Risco 
(Severidade) 

Comentários do Gestor 
e/ou do PNUD 

        

        

        

        

        

 

Nome e Cargo do Auditor:  
 
 

Assinatura do Auditor: 

 

      Data:   

 

 

     Nome e Carimbo do Auditor/Firma:   
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Anexo 9  - MODELO PARA DADOS DE AUDITORIA E OBSERVAÇOES 

 
Tabela 1 –  Modelo para informar sobre a Certificação do CDR 

 
 

 
 
 

Tabela 2 – Modelo para informar sobre a certificação do Demonstrativo de Posição de Caixa 
 

 
Relatório de Posição de Caixa 

 
Projeto 

 

 
No. do Atlas 

 
 

Valor do Relatório de Posição 
de Caixa 

Referente a 31/12/2015(US$) 

 

Parecer da Auditoria sobre o 

Relatório de Posição de Caixa 

 
 

Montante Total da 
Qualificação (US$) 

                 
                  0 

Não se aplica – modalidade de 
adiantamento de Fundos do PNUD à 
Agência Executora não foi utilizado no 
período examinado.  

Não se Aplica 

Combined Delivery Report (CDR) do PNUD 

Referente a 31 de Dezembro de 2015 

 
Projeto 

 

 
No. do Atlas 

 
Montante Auditado 
e Certificado (US$) 

 
Parecer da Auditoria 
(sem ressalvas, com 
ressalvas, adversa, 

abstenção) 

 

Montante total da 
qualificação da 

Opinião de Auditoria 
(se qualificada, adversa 

ou abstenção) 

 
Razões de qualificação da Opinião de 
Auditoria e detalhamento do Impacto 

Financeiro Líquido (USD) 

Observações que impactaram na 
qualificação da Opinião de auditoria (listar 

os No. das observações e página do 
relatório)  
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Tabela 3 – Modelo para informar sobre a certificação do Demonstrativo de Bens e Equipamentos 
 

Relatório de Bens e Equipamentos 

 
 
 

Projeto 

 
 
 

No. do Atlas 

 
Valor dos Bens e 

Equipamentos 
 

Referente a 31/12/2015 
(cumulativo desde o início do 

Projeto) (US$) 

 
 

Parecer da Auditoria sobre o 
Demonstrativo de Bens e 

Equipamentos 

    

 

 

Nome e Cargo do Auditor:  
 
 

Assinatura do Auditor: 

 

      Data:   

 

 

     Nome e Carimbo do Auditor/Firma:   
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Anexo 4 
 

   Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD               

 
 
 
 
 

 
CONTRATO INSTITUCIONAL  

Nº BRA [número]/[ano] 
 
 
 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
Escritório Brasil 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA:  [nome completo da(o) Contratada(o)] 
CNPJ/MF nº    

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO [número] – [título completo] 
  

 
CONTRATO INSTITUCIONAL  

Nº BRA [número]/[ano] 
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 Contrato celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato 

representado pelo seu Representante Residente, o Sr. Niky Fabiancic,  (doravante denominado 
“PNUD”) e a [nome completo do(a) Contratado(a), neste ato representada pelo(a) seu(ua) [ cargo], [ 
nome] (doravante denominada “CONTRATADA”). 
 
[nome completo do(a) Contratado(a) 
CNPJ/MF nº [número] 
Endereço:  [endereço completo, incluindo o CEP] 
Telefone:  [incluindo DDD] 
“E-mail”:        
 
1. Objeto Contratado:  
 
[objeto] 
 
Este Contrato terá início no dia [dia] de [mês] de [ano], e vencerá após a execução integral e 
satisfatória dos serviços acima descritos, não podendo ultrapassar [número] meses, ou sejá até o dia 
[dia] de [mês] de [ano] a menos que previamente rescindido nos termos do presente Instrumento. 
Este contrato está sujeito aos Termos e Condições Gerais do PNUD. 
 
 
2. Considerações:  
 
Em contraprestação aos serviços prestados pela CONTRATADA, nos termos do presente Instrumento o 
PNUD pagará à CONTRATADA, após certificação de que os serviços foram executados de forma 
satisfatória: 
 
(a)  A quantia máxima de [valor numérico e por extenso], efetuada por meio de transferência 
bancária, nos termos dos dados bancários informados pela Contratada abaixo listados: 

 
Nome do Banco:           
Número do Banco:    
Número da Agência Bancária:     
Número da Conta Corrente:   
 

(b) Quando duas moedas estiverem envolvidas, a taxa de câmbio será a taxa oficial aplicada pelo 
PNUD, do dia do pagamento; 
 
(c ) O valor total do Contrato será pago em parcelas após certificação de desempenho satisfatório 
dos serviços previstos no Anexo II (Termos de Referência) deste Instrumento. 
 
3. Segurança: 
 
3.1 A responsabilidade pela segurança da CONTRATADA, de seu pessoal e de sua propriedade, e de 
propriedade do PNUD em  custódia da CONTRATADA será da CONTRATADA; 
 
3.2 A CONTRATADA deverá: 
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(a) implementar  e manter um plano de segurança apropriado, levando em conta a situação de 
segurança no país onde os serviços estão sendo prestados; 

(b) assumir todos os riscos e responsabilidades relacionadas à segurança da CONTRATADA, e da 
completa implementação do plano de segurança; 

 
3.3 O PNUD se reserva no direito de  verificar se tal plano está em execução, e de sugerir 
modificações ao plano quando necessário. A falha  em  manter e implementar um plano de segurança 
apropriado como requerido neste Contrato deverá ser considerada uma  quebra  do  contrato. A 
CONTRATADA deverá permanecer o único responsável pela segurança do seu pessoal e da propriedade 
do PNUD sob sua custódia como estabelecido no parágrafo 3.1. acima.  
 
4. Auditoria e investigação  
      
4.1.  Cada fatura paga pelo PNUD deverá ser sujeita à uma auditoria pós-pagamento por auditores, 
quer internos ou externos, do PNUD ou por pessoal autorizado do PNUD, a qualquer tempo durante a 
vigência do Contrato e por um período de 3 (três) anos seguintes à  sua  expiração ou  encerramento 
antecipado. O PNUD deverá ter o direito a uma restituição da   CONTRATADA   por quaisquer valores 
demonstrados por tais auditorias e que tenham sido pagos pelo PNUD de outra maneira que não a de 
acordo com os termos e as condições do Contrato. Caso a auditoria determine que quaisquer valores 
pagos pelo PNUD não tenham sido  empregados de acordo com as cláusulas do Contrato,  a   
CONTRATADA deverá reembolsar tais valores imediatamente. Na hipótese da CONTRATADA  falhar em 
reembolsar tais valores, o PNUD se reserva no direito de buscar reparação e/ou tomar quaisquer outras 
medidas que sejam consideradas necessárias; 
 
4.2. A  CONTRATADA tem ciência e concorda que, a qualquer tempo, o PNUD poderá conduzir 
investigações relacionadas a qualquer aspecto do Contrato, às obrigações  executadas  sob a sua 
vigência, e às operações da CONTRATADA em geral. O direito do PNUD de conduzir uma investigação e a 
obrigação da CONTRATADA de obedecer aos resultados de tal investigação não deverão cessar  
mediante  expiração  ou encerramento antecipado  do Contrato. A CONTRATADA deverá  cooperar 
plena e prontamente com quaisquer inspeções, auditorias de pós-pagamento ou investigações. Tal 
cooperação deverá incluir, mas não  estará limitada a tal,  a obrigação da CONTRATADA de 
disponibilizar  seu pessoal e qualquer documentação para esses propósitos e de conceder ao PNUD 
acesso às instalações da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá assegurar  que seus agentes, incluindo, 
mas sem se limitar a eles, os seus advogados, contadores ou outros conselheiros,  cooperem  de modo 
razoável com quaisquer inspeções, auditorias de pós-pagamento ou investigações conduzidas pelo 
PNUD nos termos deste Contrato. 

 
5. Anti-terrorismo  
 
A CONTRATADA concorda em realizar todos os esforços razoáveis para assegurar que nenhum dos 
recursos do PNUD recebidos sob este Contrato seja usado para prover apoio a indivíduos ou entidades 
associadas com o terrorismo e que todos os favorecidos com quaisquer valores providos pelo PNUD sob 
este Contrato não constam da lista mantida pelo Comitê do Conselho de Segurança estabelecido  de 
acordo com   a resolução 1267 (1999). A lista pode ser acessada pelo endereço 
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta  disposição  deverá ser incluída 
em todos os sub-contratos ou sub-acordos criados sob este Contrato. 
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As partes concordam desde já que, em caso de divergência de interpretação quanto aos termos e 
condições previstos nesta carta ou em qualquer outro documento que componha o presente 
contrato, a versão em inglês prevalecerá.   

Ciente de ter lido, concordado e aceito as condições deste Contrato 

Pelo(a):  [contratada(o)]  
 
 

Assinatura:  ____________________________ 
 
Nome:  
Cargo:  
Data:   

 
 

 
Pelo: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

 
 
Assinatura:  ____________________________ 
 

Nome: Niky Fabiancic 
Cargo: Representante Residente  
Data:   
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ANEXO I 
 

CONDIÇÕES GERAIS DO PNUD 
PARA CONTRATOS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

 
 
1.0 CONDIÇÃO JURÍDICA 

 
A CONTRATADA detém a condição legal de uma contratada independente em relação ao PNUD. 
Nem o pessoal da CONTRATADA ou quaisquer de seus subcontratados serão considerados, sob 
nenhum aspecto, empregados ou agentes do PNUD nem das Nações Unidas.  

 
2.0 ORIGEM DAS INSTRUÇÕES 
 

A CONTRATADA não solicitará nem aceitará instruções de qualquer autoridade externa ao PNUD em 
relação à prestação dos serviços no âmbito deste Contrato. A CONTRATADA evitará qualquer ação 
que possa afetar de maneira adversa o PNUD ou as Nações Unidas e deverá cumprir suas obrigações 
velando em todo momento pelos interesses do PNUD.  

 
3.0 RESPONSABILIDADE  DO CONTRATADA POR SEUS EMPREGADOS 
 

A CONTRATADA será responsável pela competência profissional e técnica de seu pessoal, 
empregando, no âmbito deste Contrato, indivíduos capazes para a implementação eficaz do 
presente Contrato, com respeito aos costumes locais e conduta pautada pelos mais elevados 
padrões de moral e ética.  
 

4.0 CESSÃO 
 

A CONTRATADA não poderá ceder, transferir, dar ou oferecer em garantia ou fazer qualquer outra 
disposição deste Contrato, em todo ou em parte, nem de qualquer de seus direitos, pretensões ou 
obrigações, salvo mediante consentimento prévio do PNUD. 
 

5.0 SUBCONTRATAÇÃO 
 

Caso a CONTRATADA deseje recorrer a serviços de subcontratadas, deverá ele obter aprovação 
prévia e por escrito do PNUD para eventual subcontratação. A aprovação de uma subcontratação 
por parte do PNUD não eximirá a CONTRATADA de qualquer de suas obrigações no âmbito do 
presente Contrato. Os termos e condições de qualquer subcontratação estarão sujeitas e deverão se 
ajustar às disposições deste Contrato. 

 
6.0 PROIBIÇÃO DA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS 
 

A CONTRATADA garante que nenhum oficial, agente, servidor e empregado do PNUD ou das Nações 
Unidas recebeu, receberá ou a ele será oferecido qualquer benefício direto ou indireto como 
consequência do presente Contrato ou de sua adjudicação.  A CONTRATADA reconhece que o 
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descumprimento de tal exigência constitui uma violação de uma disposição essencial deste 
Contrato. 
 

7.0 INDENIZAÇÃO 
 

A CONTRATADA indenizará, defenderá e manterá indene, sob suas expensas, o PNUD, seus oficiais, 
agentes, servidores e empregados contra todas as ações, pretensões, demandas, obrigações e 
responsabilidades de qualquer natureza ou espécie na execução deste Contrato, incluindo os custos 
e despesas, oriundas de ações ou omissões da CONTRATADA ou de seus empregados, oficiais, 
agentes ou subcontratados. Esta cláusula se aplica também, mas não se limitando, a qualquer 
reclamação ou responsabilidade de natureza trabalhista, decorrente de acidente de trabalho, por 
vícios de seus produtos ou pelo uso pelo(a) CONTRATADO(A), seus empregados, oficiais, agentes ou 
sub-contratados de produtos patenteados, direitos autorais, inclusive conexos ou de outros direitos 
de propriedade intelectual de qualquer natureza. As obrigações desta cláusula não cessam com o 
término deste Contrato. 

 
8.0 SEGUROS E RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS  
 

8.1. A CONTRATADA providenciará e manterá seguro contra todos os riscos em relação aos bens e 
equipamentos eventualmente utilizados para execução do presente Contrato.  
 
8.2. A CONTRATADA providenciará e manterá os seguros apropriados ou instrumentos equivalentes 
para cobrir indenizações por acidentes de trabalho com relação aos seus empregados para 
cobertura de reivindicações em caso de dano ou morte que eventualmente venham a ter lugar com 
relação a este Contrato. 
 
8.3. A CONTRATADA também providenciará e manterá seguro de responsabilidade civil por um valor 
adequado para cobrir reclamações de terceiros por morte ou acidente corporal, ou perda ou danos 
a propriedade, que puderem ter vinculação com a prestação dos serviços sob este Contrato ou pela 
utilização de qualquer veículo, embarcação, aeronave ou outro equipamento alugado ou de 
propriedade da CONTRATADA ou de seus agentes, servidores empregados ou subcontratadas 
desempenhando atividades e serviços em conexão com o presente Contrato. 
 
8.4. Com exceção do seguro contra acidentes de trabalho, as apólices dos seguros mencionados na 

presente cláusula deverão: 
8.4.1. Designar o PNUD como segurado adicional; 
8.4.2. Incluir uma cláusula em que a seguradora renuncia ao direito de sub-rogar-se em 

eventuais direitos da CONTRATADA contra o PNUD; 
8.4.3. Incluir indicação de que o PNUD será notificado por escrito com trinta (30) dias de 

antecedência pelos seguradores de qualquer cancelamento ou mudança na cobertura. 
8.5 A CONTRATADA deverá prover, mediante solicitação do PNUD, comprovação satisfatória dos seguros 

exigidos sob esta Cláusula. 
9.0 GRAVAMES  
 

A CONTRATADA não dará causa ou permitirá que qualquer penhora, arresto, gravame ou qualquer 
outra medida constritiva seja, a pedido ou em benefício de qualquer pessoa, arquivado, registrado, 
distribuído ou por qualquer meio efetivado em qualquer juízo, cartório, repartição ou mesmo junto 
ao PNUD sobre importâncias devidas ou que venham a ser devidas por serviços realizados ou 
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materiais fornecidos sob este Contrato ou em razão de qualquer outra reivindicação ou demanda 
contra a CONTRATADA.  

 
10.0 PROPRIEDADE DOS EQUIPAMENTOS  
 

Quaisquer equipamentos e suprimentos fornecidos pelo PNUD serão de propriedade do PNUD e tais 
equipamentos deverão retornar ao PNUD quando da conclusão deste Contrato ou durante a sua 
vigência quando não mais necessários para a execução do Contrato. Tais equipamentos, quando 
retornados ao PNUD, deverão estar no mesmo estado e condições quando da entrega à 
CONTRATADA, a exceção dos desgastes normais de sua utilização. A CONTRATADA será responsável 
perante o PNUD por danos e deteriorações causados aos equipamentos, salvo os desgastes naturais 
de sua utilização.  

 
11.0 DIREITOS AUTORAIS, PATENTES E OUTROS DIREITOS DO PROPRIETÁRIO 
  

11.1 Exceto quando especificado de outra forma e por escrito, o PNUD será o titular de todos os 
direitos de propriedade intelectual e demais direitos de propriedade, incluindo, mas não se 
limitando a, os de patentes, direitos autorais e de marcas de comércio, em relação aos produtos, 
processos, invenções, idéias, know-how, ou documentos e outros materiais desenvolvidos pela 
CONTRATADA para o PNUD no âmbito do contrato e os quais possuem relação direta ou sejam 
produzidos ou preparados ou coletados em conseqüência de ou durante a execução do contrato e 
com os quais a CONTRATADA concorda e reconhece que tais produtos, documentos e outros 
materiais constituam o resultado de trabalho contrato pelo PNUD.  

 
11.2 Na hipótese em que a referida propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade 
consistam em qualquer propriedade intelectual ou direito de propriedade da CONTRATADA: (i) 
previamente existentes ao desempenho da CONTRATADA e suas obrigações em virtude do presente 
Contrato; ou (ii) que a CONTRATADA possa desenvolver ou adquirir, ou tenha desenvolvido ou 
adquirido, independentemente do desempenho de suas obrigações em virtude do presente 
Contrato, o PNUD não reclamará nem deverá reclamar qualquer interesse de propriedade e a 
CONTRATADA concederá ao PNUD uma licença de uso permanente para utilizar tal propriedade 
intelectual ou outro direito de propriedade unicamente para o propósito e requisitos do presente 
Contrato. 
 
 
11.3 Mediante solicitação do PNUD, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências 
necessárias; fornecer todos os documentos necessários, prover assistência total para assegurar tais 
direitos de propriedade, transferindo-os ou concedendo-os ao PNUD em conformidade com as 
exigências da lei aplicável e do Contrato. 
11.4 Sujeitos às seguintes provisões, todos os esboços, desenhos, mapas, fotografias, planos, 
relatórios, recomendações, estimativas, documentos e quaisquer outros dados compilados ou 
recebidos pela CONTRATADA sob a égide deste Contrato serão de propriedade do PNUD, devendo 
ser considerados como confidenciais e deverão ser entregues apenas a oficiais autorizados do PNUD 
quando da finalização das etapas correspondentes do presente Contrato. 
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12.0 USO DO NOME, EMBLEMA OU SELO OFICIAL DO PNUD OU DAS NAÇÕES UNIDAS 
 

A CONTRATADA não divulgará ou de outra maneira tornará público a sua condição de contratada do 
PNUD, nem deverá, em nenhuma forma, fazer uso do nome, emblema ou selo oficial do PNUD ou 
das Nações Unidas ou de qualquer abreviação do nome do PNUD ou das Nações Unidas em conexão 
com os seus negócios ou para qualquer outra finalidade. 

 
13.0 NATUREZA CONFIDENCIAL DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 

As informações e os dados, de propriedade de qualquer uma das Partes e que sejam entregues ou 
reveladas, por uma das Partes (PNUD“Divulgador”) à outra Parte 
(CONTRATADA“Receptor/Receptivo/Beneficiário”),  durante o cumprimento do presente Contrato, que 
sejam definidas como confidenciais (“ Informações”), deverão ser mantidas como confidenciais,  por 
aquela CONTRATADA/“Receptor/Receptivo/Beneficiário”, administradas da seguinte maneira: 

 
13.1. A CONTRATADA/ “Receptor/Receptivo/Beneficiário” de tais “ Informações”  deve: 

 
13.1.1. utilizar do mesmo cuidado e discrição a fim de evitar, divulgação,  publicação ou 
disseminação das “ Informações”  do PNUD/“Divulgador”como se fossem de sua  propriedade  e, 

 
13.1.2. utilizar as “ Informações”   do PNUD/“Divulgador” única e exclusivamente para os fins que a 
mesma foi gerada. 

 
13.2. Na hipótese da CONTRATADA possuir um acordo formal/por escrito, com as seguintes pessoas ou 
entidades,  que determine que sua(s) “ Informações”   sejam  mantidas de acordo com o presente 
Contrato e esta Cláusula 13, a CONTRATADA poderá revelar as “ Informações” : 

 
13.2.1. a qualquer outra Parte mediante consentimento prévio e formal/por escrito do PNUD; 

 
13.2.2. aos empregados, funcionários, representantes  e agentes da CONTRATADA que necessitem 
tomar ciência de tais “ Informações”  para o cumprimento  das obrigações do Contrato, assim como 
os empregados, funcionários, representantes e agentes de qualquer entidade jurídica que  estejam 
sob o controle do PNUD  ou sob o controle compartido entre o PNUD e a CONTRATADA, que 
necessitem toma ciência de tais “ Informações” , levando em conta que para tais propósitos,  
entende-se por entidade jurídica controlada: 

 
13.2.2.1. uma entidade corporativa na qual a Parte é proprietária ou sócio(a) majoritário(a), 
direta ou indiretamente, com mais de 50 % (cinquenta por cento) das ações com direito a 
voto; ou 

 
13.2.2.2. qualquer entidade sobre a qual a Parte detenha/possua um efetivo controle de 
gestão;  ou 

 
13.2.2.3. para o PNUD, um Fundo afiliado tal como UNCDF (Fundo das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento de Capital), ONU-MULHERES (Entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres) e UNV (Programa dos Voluntários 
das Nações Unidas) 
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13.2.2.3 for the UNDP, an affiliated Fund such as UNCDF (United Nations Capital Development 
Fund), UN-Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women) and UNV (United Nations Volunteers).  

 
13.3. A CONTRATADA poderá revelar  as “ Informações”  solicitadas por lei sempre que se encontre 
sujeito e sem exceção alguma aos Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. A CONTRATADA 
notificara ao PNUD, com antecedência suficiente, qualquer solicitação para revelação de “ Informações” 
, de maneira a permitir ao PNUD um tempo razoável para tomar as medidas de proteção ou qualquer 
outra ação adequada previa a referida divulgação/revelação. 

 
13.4 O PNUD poderá revelar “ Informações”  confidenciais em atendimento a solicitação superior, em 
conformidade com a Carta das Nações Unidas, à Resoluções e Regulamentos da Assembléia Geral ou às 
normas promulgadas pelo Secretário Geral. 
 
13.5. A CONTRATADA não estará impedido(a) de revelar “ Informações”: obtidas através de um terceiro 
sem restrições quanto a confidencialidade; reveladas por um(a) “Divulgador(a)”  a um terceiro sem 
obrigação de manter a confidencialidade; de um conhecido da CONTRATADA, ou que hajam sido 
divulgadas por um(a) “Divulgador(a)”  de maneira completamente independente de quaisquer “ 
Informações”  que lhe tenham sido reveladas. 

 
13.6. As obrigações e restrições relativas à confidencialidade prevalecem na vigência do Contrato, 
incluindo qualquer extensão/Termo Aditivo do mesmo e, a menos que contrariamente determinado 
em contrato, não cessam com o término do presente Instrumento. 

 
14.0 FORÇA MAIOR  
 

14.1. No caso de qualquer evento de força maior, tão pronto seja possível, a CONTRATADA 
deverá comunicar tal ocorrência, por escrito e em detalhes, ao PNUD, caso a CONTRATADA 
esteja incapaz, no todo ou em parte, de levar a cabo as suas obrigações e responsabilidades no 
âmbito do presente Contrato. A CONTRATADA deverá também notificar o PNUD de quaisquer 
outras alterações nas condições ou de qualquer ocorrência que venha a interferir, afetar ou 
ameace interferir na execução do Contrato. Esta notificação deverá incluir as medidas propostas 
pela CONTRATADA a serem tomadas, incluindo meios alternativos razoáveis para cumprimento 
do que não esteja impedido pelo evento de força maior. Mediante recebimento da notificação 
requerida nesta cláusula, o PNUD tomará as ações que, a seu critério, considere apropriadas ou 
necessárias em tais circunstâncias, incluindo a concessão de uma prorrogação de tempo 
razoável à CONTRATADA para que ele possa executar suas obrigações sob este Contrato. 
 
14.2. No caso de a CONTRATADA tornar-se permanentemente incapaz, no todo ou em parte, 
para cumprir com as suas obrigações e responsabilidades no âmbito do presente Contrato, em 
razão de um evento de força maior, o PNUD terá o direito de suspender ou rescindir este 
Contrato nos mesmos termos e condições previstos na Cláusula 15 – Extinção, salvo que o 
período de notificação será de 7 (sete) dias ao invés de 30 (trinta) dias. 
 
14.3. Força maior para os fins desta cláusula significa caso fortuito, guerra (declarada ou não), 
invasão, revolução, insurreição ou outros atos de natureza ou força similar que se encontram 
fora do controle das Partes.  
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14.4 – A CONTRATADA reconhece e concorda que, com respeito a qualquer obrigação em 
virtude do presente Contrato, deverá desempenhar na ou para qualquer área na qual o PNUD 
esteja comprometido, ou venha a se comprometer, ou para o rompimento do compromisso com 
qualquer operação de paz, humanitária ou similar, qualquer demora no cumprimento de tais 
obrigações que surjam ou que se relacionem com condições extremas dentro das referidas áreas 
ou qualquer incidente de distúrbio civil que ocorra nessa áreas, não se considerarão como tal 
casos de força maior em virtude do presente Contrato. 

 
15.0 EXTINÇÃO 

 
15.1. Qualquer das Partes poderá, motivadamente, rescindir o presente Contrato, no todo ou 
em parte, notificando a outra parte por escrito com antecedência de (30) trinta dias. O início de 
um procedimento arbitral segundo a Cláusula 16.2 (“Arbitragem”), abaixo não será interpretado 
como rescisão do presente Contrato. 
  
15.2. O PNUD se reserva ao direito de denunciar, independente de qualquer causa, o presente 
Contrato, a qualquer tempo, notificando por escrito a CONTRATADA com 15 (quinze) dias de 
antecedência, hipótese em que o PNUD poderá ressarcir a CONTRATADA por custos razoáveis, 
desde que comprovados e justificados, incorridos pela CONTRATADA anteriormente ao 
recebimento da notificação aqui mencionada.  
 
15.3. Em caso de rescisão ou denúncia por parte do PNUD, nenhum pagamento será devido à 
CONTRATADA, salvo por serviços satisfatoriamente executados e finalizados em conformidade 
com o presente Contrato. 
  
15.4. Caso seja decretada a falência da CONTRATADA, sua liquidação ou declarada a sua 
insolvência bem como venha a CONTRATADA ceder os seus créditos sob este Contrato ou 
requerida a sua recuperação judicial, o PNUD poderá, sem prejuízo de qualquer outro direito ou 
recurso a ser exercido, rescindir o presente Contrato. A CONTRATADA comunicará 
imediatamente o PNUD em caso de ocorrência de qualquer dos eventos mencionados. 

 
16.0 RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

 
16.1. Resolução Amigável 
 
As Partes envidarão seus melhores esforços para resolver amigavelmente qualquer disputa, 
controvérsia ou reivindicação oriunda ou relacionada ao presente Contrato ou à sua rescisão, 
extinção ou invalidade. Caso as Partes resolvam buscar uma solução amigável por meio de 
conciliação, essa conciliação deverá ser conduzida de acordo com as Regras de Conciliação da 
UNCITRAL em vigor à data deste instrumento ou conforme outro procedimento acordado entre 
as Partes. 
 
16.2. Arbitagem 
 
Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação entre as Partes envolvendo questões relacionadas 
a este Contrato ou à sua rescisão, extinção ou invalidade, que não tenha sido resolvida 
amigavelmente, conforme os termos do parágrafo anterior, dentro de 60 (sessenta) dias após o 
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recebimento de notificação escrita de qualquer das Partes, contendo solicitação de acordo 
amigável entre as Partes, deverá ser submetida por qualquer das Partes a procedimento de 
arbitragem conduzido de acordo com as Regras para arbitragem da UNCITRAL. em vigor à data 
deste instrumento. As decisões do tribunal arbitral deverão estar calcadas nos princípios gerais do 
direito comercial internacional. Para todas as questões relacionadas às provas/evidências o tribunal 
arbitral deverá se pautar pelas Regras Suplementares que Governam a Apresentação e Recepção de 
Provas em Arbitragem Comercial Internacional da Ordem dos Advogados Internacional 
(International Bar Association), editada em 28 de maio de 1983. O tribunal arbitral está autorizado a 
ordenar a devolução ou destruição de quaisquer mercadorias ou bens, quer sejam tangíveis ou 
intangíveis, de quaisquer informações confidenciais relativas a este contrato, ordenar a extinção 
deste contrato, ou ordenar qualquer medida cautelar de proteção a mercadorias, a serviços ou a 
outros bens, quer sejam tangíveis ou intangíveis, ou a quaisquer informações confidenciais relativas 
a este contrato, conforme for o caso, tudo de acordo com a autoridade do tribunal arbitral 
conferida pelo artigo 26 (“Medidas Cautelares de Proteção”) e pelo artigo 32 (“Forma e Efeito da 
Sentença Arbitral”) das Regras para Arbitragem da UNCITRAL. O Tribunal Arbitral não terá 
autoridade para arbitrar danos punitivos. Ademais, salvo se determinado de forma contrária por 
escrito e no presente contrato, o tribunal arbitral não terá autoridade para arbitrar a aplicação das 
taxas de juros do London Inter-Bank Offered (“LIBOR”) vigentes à época, devendo os juros 
estabelecidos serem somente os juros simples. As partes se obrigarão e se vincularão à sentença 
arbitral proferida nos termos do procedimento arbitral aqui tratado, como sendo o instrumento 
final de adjudicação de qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação entre elas. 

 
17.0 PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 
 

Nada contido no presente instrumento deverá ser interpretado como renúncia, tácita ou expressa, 
aos privilégios e imunidades garantidos às Nações Unidas, incluindo seus órgãos subsidiários.  

 
18.0 ISENÇÃO DE TRIBUTOS  

 
18.1. Seção 7 da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas dispõe, inter-alia, 
que as Nações Unidas, incluindo os seus órgãos subsidiários, são isentas de tributos diretos, 
salvo remunerações por serviços de utilidade pública e que também são isentas de  taxas 
alfandegárias e outras de natureza similar sobre artigos importados ou exportados para seu uso 
oficial.  Na eventualidade de uma autoridade governamental não vir a reconhecer a isenção das 
Nações Unidas de tais tributos, impostos, taxas e encargos, a CONTRATADA deverá 
imediatamente consultar o PNUD a fim de que se determine um procedimento mutuamente 
aceitável. 
 
18.2. Igualmente a CONTRATADA autoriza o PNUD a deduzir da Fatura da CONTRATADA 
qualquer quantia relativa a tais tributos, impostos, taxas e encargos salvo se a CONTRATADA 
tenha consultado o PNUD antes de efetuar o pagamento e que o PNUD, em cada instancia, 
tenha autorizado especificamente a CONTRATADA a pagar tais tributos, impostos, taxas e 
encargos sob protesto. Nessa hipótese a CONTRATADA entregara ao PNUD comprovantes físicos 
do pagamento de tais tributos, impostos, taxas e encargos, com a devida autorização.  
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19.0 TRABALHO INFANTIL 
 

19.1. A CONTRATADA declara e garante que nem ela ou quaisquer dos seus fornecedores se 
encontra engajado em qualquer prática inconsistente com os direitos estabelecidos na 
Convenção sobre os Direitos da Criança, em especial o seu artigo 32, que, inter alia, requer que 
a criança esteja protegida contra o desempenho de qualquer trabalho perigoso ou que interfira 
com a educação da criança ou que seja nocivo a sua saúde ou a seu desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, moral ou social. 
 
19.2.  Qualquer violação a esta declaração e garantia permitirá ao PNUD rescindir o presente 
Contrato imediatamente após notificação da CONTRATADA, sem encargo algum para o PNUD. 

 
20.0 MINAS 
 
 20.1. A CONTRATADA declara e garante que nem ela ou quaisquer dos seus fornecedores 

estão ativamente engajados em atividades de patenteamento, desenvolvimento, montagem, 
produção comercialização ou fabricação de minas ou em atividades que se relacionem com os 
componentes primariamente utilizados na fabricação de Minas.  O termo “Minas” significa 
aqueles dispositivos definidos no Artigo 2, Parágrafos 1, 4 e 5 do Protocolo II da Convenção 
sobre Proibições e Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais que Podem ser 
Consideradas como Excessivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados, de 1980. 

 
20.2. Ante qualquer violação desta declaração ou garantia o PNUD terá o direito de  rescindir 
este Contrato de imediato mediante notificação enviada à CONTRATADA, sem que isto implique 
em responsabilidade alguma pelos custos de rescisão ou  qualquer outra responsabilidade por 
parte do PNUD.  

 
21.0 CUMPRIMENTO DA LEI 

 
A CONTRATADA cumprirá com todas as leis, decretos, normas e regulamentos incidentes na 
execução de suas obrigações no âmbito do presente Contrato. 

 
22.0 EXPLORAÇÃO SEXUAL  
 
 22.1 A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias para impedir a exploração ou o 

abuso sexual de qualquer pessoa por parte dele ou por parte de qualquer de seus empregados 
ou por qualquer outra pessoa que possa ser contratada pela CONTRATADA para prestar 
qualquer serviço em virtude do Contrato. Para esse propósito, toda atividade sexual com 
qualquer pessoa menor de 18 anos, apesar de consentida, constituirá a exploração ou o abuso 
sexual dessa pessoa. Ademais, o PNUD se absterá e deverá tomar todas as medidas adequadas 
para proibir seus empregados ou outras pessoas contratadas por ele, o intercâmbio de Pinheiro, 
bens, serviços, ofertas de emprego e outro artigos de valor, por favores sexuais ou atividades 
que sejam de exploração ou degradação a qualquer pessoa. A CONTRATADA reconhece e 
concorda que as disposições presentes constituem uma condição essencial do Contrato e que 
qualquer descumprimento da presente representação e garantia concede o direito ao PNUD de 
rescindir imediatamente o Contrato, mediante notificação à CONTRATADA, sem obrigação 
alguma de incorrer em gastos de rescisão e qualquer outro tipo de obrigações. 
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22.2. O PNUD não aplicará a norma acima com relação a idade em nenhum caso em que o 
pessoal ou qualquer outra pessoa contratada pela CONTRATADA para prestar qualquer serviço 
em virtude do presente Contrato se encontra casado  com a pessoa menor de 18 anos com 
quem tenha mantido dita relação sexual e cujo matrimônio seja reconhecido como válido 
perante a lei do país das pessoas envolvidas.    

 
23. AUTORIDADE PARA ALTERAÇÕES 

 
Nenhuma modificação ou alteração neste Contrato e nenhuma renúncia a qualquer de suas 
disposições nem qualquer relação contratual adicional com a CONTRATADA terá validade e será 
exigida ao PNUD, salvo se formalizada por um termo aditivo a este Contrato firmado por um 
representante autorizado do PNUD. 

 
 
 

ANEXO II 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

 
ANEXO III 

 
PROPOSTA COMERCIAL DO(A) CONTRATADO(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


