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1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

Contratação de serviços técnicos especializados para realização de atividade 

em monitoramento e avaliação do Projeto “Promovendo cidades 

sustentáveis no Brasil através do planejamento urbano integrado e de 

investimentos em tecnologias inovadoras”. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

O Projeto CITinova "Promovendo Cidades Sustentáveis no Brasil 

através do planejamento urbano integrado e do investimento em 

tecnologias inovadoras" é executado dentro de um arranjo inovador, com 

diversos parceiros com diferentes papéis. O Projeto é coordenado pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), sendo o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) o responsável fiduciário 

pela implementação dos recursos do Global Environmental Facility (GEF). O 

Projeto conta ainda com a parceria do CGEE, na sua implementação, como 

responsável pelos trâmites administrativos-financeiros da execução do 

componente do Governo do Distrito Federal. 

O Projeto CITinova é composto por três componentes: planejamento 

integrado (componente 1), implementação de tecnologias inovadoras 

(componente 2) e plataforma nacional do conhecimento (componente 3). O 

Governo do Distrito Federal (GDF) e o Porto Digital/Prefeitura de Recife são 

responsáveis pela execução dos componentes 1 e 2. Já o componente 3 é 

de responsabilidade conjunta do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE) e da Rede Nossa São Paulo. 

O principal objetivo do Projeto é promover o planejamento e 

investimento integrados e sustentáveis nas cidades do Brasil. As cidades de 

Brasília e Recife servirão como piloto para o desenvolvimento de sistemas 

de gestão e planejamento integrados e georreferenciados, bem como para 

o investimento em tecnologias inovadoras para a escalabilidade de soluções 

capazes de endereçar problemas tais como o uso de soluções de fito-

remediação e jardins filtrantes para limpeza de cursos e bacias d'água, uso 

de energia solar descentralizada, implementação de Sistema Agroflorestal 

(SAF) mecanizados, entre outros.  

As lições aprendidas serão sistematizadas e inseridas no Sistema 

Distrital de Informações Ambientais (Sisdia) e no Observatório de Inovação 

para Cidades Sustentáveis que também irá construir uma base de soluções 
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contextualizadas no território nacional de acordo com tipologias dinâmicas 

de cidades-regiões a serem construídas. O Observatório é parte da 

Plataforma Nacional do Conhecimento, que também conta com o Programa 

Cidades Sustentáveis, cuja função principal é fomentar indicadores 

alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 

facilitar um diagnóstico das cidades brasileiras em termos de sua 

sustentabilidade, bem como a definição de metas para sua melhoria 

contínua. 

Conforme estabelecido no Documento de Projeto, se faz necessário a 

contratação de consultoria especializada para monitoramento e avaliação 

da execução do Projeto, que está sendo implementado em Brasília sob a 

responsabilidade da Sema/DF, bem como dos resultados e dos impactos 

advindos de sua implementação. Essa consultoria permitirá verificar se a 

intervenção está sendo eficiente e efetiva, apontando ao longo da execução 

os ajustes necessários para alcançar os objetivos e os resultados esperados, 

através de recomendações. Ademais, servirá de fonte de informações para 

a elaboração de relatórios de progresso e a comunicação dos avanços do 

Projeto ao Governo brasileiro, ao Pnuma e ao GEF, bem como aos parceiros 

e aos beneficiários locais. 

Importante ressaltar que o projeto CITinova, desenvolvido em 

Brasília, através da Sema/DF, tem demonstrado baixa execução frente ao 

planejado – na ordem de seiscentos e vinte mil dólares por semestre, 

conforme Nota Explicativa da Suest em 20/05/2020 e apresentação da 

Coordenação Nacional na Reunião do Comitê Executivo do CITinova em 

10/06/2020. As dificuldades encontradas variam desde questões 

administrativas e técnicas até a identificação de profissionais qualificados 

para serviços, com um agravamento frente a pandemia do Covid-19. Esta 

consultoria vem ao encontro de buscar soluções através de recomendações 

frente as ações de monitoramento e avaliação, bem como relatórios 

bimestrais que deverão proporcionar uma maior e melhor capacidade de 

execução com base em uma metodologia de monitoramento e avaliação 

efetiva.  

Nesse sentido, será necessária a contratação de uma consultoria com 

recursos disponíveis na linha orçamentária 1237, para realização das 

atividades descritas a seguir, em estreita articulação com a equipe do 

Projeto. 
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4. CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO NO PROJETO 

O Presente trabalho irá contribuir com as seguintes entregas e resultados 

previstos no projeto. 

Entrega - 1.4.2: Indicadores e dados de monitoramento são disponibilizados 

publicamente e cidadãos e formuladores de política são encorajados a 

participar na formulação de políticas. 

Resultado: 1.5.B – Lições aprendidas coletadas e estruturadas para 

alimentar plataforma local e nacional.  

Entrega - 1.5.1.B: Relatórios anuais, relatório intermediário e final de um 

conjunto de metodologias sistematizadas e validadas.  

Entrega - 1.5.2.B: Relatórios anuais, relatório intermediário e final de 

governança, arranjo institucional para uma abordagem de planejamento 

sustentável. 

Entrega - 1.5.3.B: Relatórios anuais, relatório intermediário e final quanto 

aos aspectos negativos e positivos da implementação do projeto. 

Resultado 2.3 - Lições Aprendidas identificadas e estruturadas nas 

plataformas de conhecimentos. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTRATADO(A) 

O(A) consultor(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

1. Analisar documentos de referência do Projeto; 

2. Diagnosticar e analisar indicadores previstos em comparação com a 

situação atual do projeto – novos planos de trabalho, revisões e 

remanejamentos; 

3. Atualizar indicadores a serem monitorados com base na matriz lógica 

e na linha de base, assim como em documentos de atualização e 
revisão, de forma a analisar e revisar a matriz lógica e da linha de 

base; 

4. Elaborar proposta metodológica e ferramentas para o monitoramento 

e avaliação dos avanços do projeto; 

5. Realizar entrevistas com os atores do projeto, para coleta de dados e 

construção da metodologia, da matriz de indicadores e das 

ferramentas para monitoramento e avaliação do projeto; 

6. Organizar a Linha de base que irá referenciar os indicadores de 

monitoramento do Projeto GEF-CITinova/GDF; 

7. Elaborar o plano de monitoramento e avaliação do Projeto, em versão 
preliminar e em sua versão final (após teste no primeiro relatório 

bimestral), contendo minimamente os seguintes elementos: 
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a. matriz de informações para monitoramento e avaliação 
(objetivos, resultados, indicadores, fontes e métodos de 

verificação, periodicidade de coleta de dados, responsáveis, 

atores envolvidos, dentre outros); 

b. Os indicadores devem ser bem definidos, precisos e 
representativos dos aspectos centrais da estratégia do projeto 

e devem ter sua descrição clara e simples, de fácil compreensão 

por todos; 

c. ferramentas para obtenção das informações indicadas na matriz 

(questionários de avaliação, modelos de relatórios, etc). 

8. Elaborar relatórios bimestrais de monitoramento e avaliação do 
projeto, considerando os indicadores de progresso do Projeto rumo 

aos resultados desejados ou eventuais obstáculos/ gargalos de 
execução que possam dificultar seu alcance, bem como avaliações e 

recomendações de medidas de adequação de ações e estratégias para 

aprimorar o desenvolvimento do Projeto; 

9. Apoiar à elaboração dos relatórios anuais, relatórios intermediários e 

relatório final da execução do projeto; 

10. Transferir know how para equipe do Projeto na Sema, quanto a 

metodologia e ferramentas de monitoramento e avaliação através de 
encontros bimestrais com a equipe para apresentação dos relatórios 

de avaliação e monitoramento. Esta atividade envolve a aplicação da 
metodologia com a participação da equipe de coordenação do projeto 

Sema e CITinova que estarão acompanhando a aplicação, assim como 
por meio das recomendações que serão apresentadas nos relatórios. 

O processo de transferência de know how deverá ocorrer desde o início 
dos trabalhos de forma contínua e se dará em serviço, durante 

reuniões de trabalho, nas trocas de informações entre o(a) 

contratado(a) e a equipe da Sema e CITinova.  

11. Sintetizar a evolução de monitoramento e avaliação do Projeto, 

relatando os principais resultados e impactos advindos da 
implementação da proposta metodológica de monitoramento e 

avaliação, considerando a matriz de indicadores, linha de base, 
principais pontos dos relatórios bimestrais, incluindo as atividades de 

intercambio de conhecimento para equipe do Projeto na Sema. O 
relatório deverá caracterizar, se a intervenção do Projeto está sendo 

eficiente e efetiva, relacionando as principais dificuldades 
encontradas, recomendações apresentadas e os principais ajustes 

realizados para promover o alcance dos objetivos e resultados 

esperados. 
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6. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

 

O(A) consultor(a) deverá apresentar como resultado de seu trabalho os 

seguintes produtos: 

 

6.1 Produto 1 – Relatório de Diagnóstico para o Monitoramento e 

Avaliação do Projeto. 

Caracterização do produto 1: o produto deverá ser elaborado com base na 
análise de documentos de referência do Projeto, contemplando a descrição 

do Diagnóstico apresentando uma análise dos indicadores previstos em 
comparação com a situação atual do projeto, considerando os novos planos 

de trabalho, revisões e remanejamentos realizados. 

 

6.2 Produto 2 - Plano de Monitoramento e Avaliação do Projeto - 

Versão Preliminar.  

Caracterização do produto 2: o produto deverá ser elaborado a partir da 
atualização de indicadores a serem monitorados tendo como base a matriz 

lógica e na linha de base, assim como em documentos de atualização e 

revisão do Projeto.  

Para o desenvolvimento do produto o(a) consultor(a) deverá analisar e 

revisar a matriz lógica e a linha de base. Elaborar proposta metodológica e 
ferramentas para o monitoramento e avaliação dos avanços do projeto. 

Realizar entrevistas com os atores do projeto para coleta de dados e 
construção da metodologia, da matriz de indicadores e das ferramentas 

para monitoramento e avaliação do projeto. Organizar a Linha de base que 
irá referenciar os indicadores de monitoramento do Projeto GEF-

CITinova/GDF. Elaborar o plano de monitoramento e avaliação do Projeto, 
contendo minimamente os seguintes elementos: (a) matriz de informações 

para monitoramento e avaliação (objetivos, resultados, indicadores, fontes 
e métodos de verificação, periodicidade de coleta de dados, responsáveis, 

atores envolvidos, dentre outros); (b) ferramentas para obtenção das 
informações indicadas na matriz (questionários de avaliação, modelos de 

relatórios, etc). 

 

6.3 Produto 3 - 1º Relatório Bimestral de Monitoramento e 

Avaliação do Projeto.  

Caracterização do produto 3: Este documento consistirá no primeiro 

relatório bimestral de monitoramento e avaliação do projeto, considerando 
os indicadores de progresso do Projeto rumo aos resultados desejados ou 

eventuais obstáculos/ gargalos de execução que possam dificultar seu 
alcance, bem como avaliações e recomendações de medidas de adequação 

de ações e estratégias para aprimorar o desenvolvimento do Projeto – este 
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primeiro relatório servirá de teste da proposta metodológica e ferramentas 
propostas na versão preliminar do Plano de Monitoramento e Avaliação. - 

Subsidiar à elaboração dos relatórios anuais, relatórios intermediários e 
relatório final da execução do projeto. Além de contemplar relato sobre a 

transferência de know how para equipe do Projeto na Sema, quanto a 
metodologia e ferramentas de monitoramento e avaliação através de 

encontros bimestrais com a equipe para apresentação dos relatórios de 

avaliação e monitoramento. 

 

6.4 Produto 4 - Plano de Monitoramento e Avaliação do Projeto - 

Versão Final. 

Caracterização do produto 4: o produto será elaborado a partir da 
consolidação do Produto 2, com atualização de indicadores a serem 

monitorados; baseado na matriz lógica e na linha de base, assim como em 

documentos de atualização e revisão do Projeto.  

Para a elaboração do Produto 4, o(a) consultor(a) deverá analisar e revisar 
a matriz lógica e a linha de base. Elaborar proposta metodológica e 

ferramentas para o monitoramento e avaliação dos avanços do projeto. 
Realizar entrevistas com os atores do projeto para coleta de dados e 

construção da metodologia, da matriz de indicadores e das ferramentas 
para monitoramento e avaliação do projeto. Organizar a Linha de base que 

irá referenciar os indicadores de monitoramento do Projeto GEF-
CITinova/GDF. Elaborar o plano de monitoramento e avaliação do Projeto, 

contendo minimamente os seguintes elementos: (a) matriz de informações 
para monitoramento e avaliação (objetivos, resultados, indicadores, fontes 

e métodos de verificação, periodicidade de coleta de dados, responsáveis, 

atores envolvidos, dentre outros); (b) ferramentas para obtenção das 
informações indicadas na matriz (questionários de avaliação, modelos de 

relatórios, etc). 

 

6.5 Produto 5 - 2º Relatório Bimestral de Monitoramento e 

Avaliação do Projeto.  

Caracterização do produto 5:  este produto consistirá no segundo relatório 
bimestral de monitoramento e avaliação do projeto, considerando os 

indicadores de progresso do Projeto rumo aos resultados desejados ou 
eventuais obstáculos/ gargalos de execução que possam dificultar seu 

alcance, bem como avaliações e recomendações de medidas de adequação 
de ações e estratégias para aprimorar o desenvolvimento do Projeto. 

Subsidiar à elaboração dos relatórios anuais, relatórios intermediários e 
relatório final da execução do projeto. Além de contemplar relato sobre a 

transferência de know how para equipe do Projeto na Sema, quanto a 

metodologia e ferramentas de monitoramento e avaliação através de 
encontros bimestrais com a equipe para apresentação dos relatórios de 

avaliação e monitoramento; 
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6.6 Produto 6 - 3º Relatório Bimestral de Monitoramento e 

Avaliação do Projeto.  

Caracterização do produto 6: este produto consistirá no terceiro relatório 

bimestral de monitoramento e avaliação do projeto, considerando os 
indicadores de progresso do Projeto rumo aos resultados desejados ou 

eventuais obstáculos/ gargalos de execução que possam dificultar seu 
alcance, bem como avaliações e recomendações de medidas de adequação 

de ações e estratégias para aprimorar o desenvolvimento do Projeto. 
Subsidiar à elaboração dos relatórios anuais, relatórios intermediários e 

relatório final da execução do projeto. Além de contemplar relato sobre a 
transferência de know how para equipe do Projeto na Sema, quanto a 

metodologia e ferramentas de monitoramento e avaliação através de 
encontros bimestrais com a equipe para apresentação dos relatórios de 

avaliação e monitoramento. 

 

6.7 Produto 7 - Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do 

Projeto. 

Caracterização do produto 7:  este produto deverá apresentar uma síntese 

da evolução do monitoramento e avaliação do Projeto, relatando os 
principais resultados e impactos advindos da implementação da proposta 

metodológica de monitoramento e avaliação, considerando a matriz de 
indicadores, linha de base, principais pontos dos relatórios bimestrais, 

incluindo as atividades de transferência de know how para equipe do Projeto 
na Sema. O relatório deverá caracterizar se a intervenção do Projeto está 

sendo eficiente e efetiva, relacionando as principais dificuldades 
encontradas, recomendações apresentadas e os principais ajustes 

realizados para promover o alcance dos objetivos e resultados esperados. 

 

 

7. PRAZOS DE ENTREGA DE PRODUTOS E CRONOGRAMA DE 

PAGAMENTOS: 

A remuneração dos serviços é por preço global, sendo o pagamento 

efetuado contra a apresentação e aprovação dos produtos detalhados no 

item 6, conforme cronograma e percentuais de pagamento do item 7. 
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Produto 
Descrição do 

Produto 

Atividades 

vinculadas 

Prazo 

(dias) 
% de pgto 

Produto 1 

Relatório de 

Diagnóstico para o 

Monitoramento e 

Avaliação do Projeto 

1 e 2 30 12,0% 

Produto 2 

Plano de 

Monitoramento e 

Avaliação do Projeto 

- Versão Preliminar 

3,4,5,6,7 e 8 60 15,0% 

Produto 3 
Relatório Bimestral 

de Monitoramento e 

Avaliação do Projeto 

9,10 e 11 90 12,0% 

Produto 4 

Plano de 

Monitoramento e 

Avaliação do Projeto 

- Versão Final 

3,4,5,6,7 e 8 120 20,0% 

Produto 5 

2º Relatório 

Bimestral de 

Monitoramento e 

Avaliação do Projeto 

9,10 e 11 150 12,0% 

Produto 6 
Relatório Final de 

Monitoramento e 

Avaliação do Projeto 

9,10 e 11 210 12,0% 

Produto 7 
Relatório Final de 

Monitoramento e 

Avaliação do Projeto 

9,10 e 11 270 17,0% 

 Total   100,0% 

 

Nos custos, estão inclusos os encargos estipulados na legislação fiscal e 

trabalhista devendo ser deduzido no ato do pagamento os descontos que 

cabem ao profissional contratado, não estando inclusos os encargos dos 

impostos patronais. Já estão incluídas despesas eventuais com alimentação, 

estadia, deslocamento bem como os materiais necessários para o 

desenvolvimento dos trabalhos em Brasília/DF. 

 

 

8. PERFIL DO(A) CONTRATADO(A) 

O trabalho deverá ser desenvolvido por profissional de nível superior, pós-

graduado e com experiência conforme detalhado no conjunto de critérios 
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apresentados a seguir que serão aplicados na avaliação para seleção do 

candidato: 

Graduação:  

Administração, Gestão Pública e/ou áreas afins. 

Pós-Graduação em Administração, Gestão Pública e/ou áreas afins. 

Experiência de trabalho: 

- No mínimo 10 anos de experiência em execução, implementação, 

avaliação e/ou gestão de projetos públicos com recursos internacionais;  

- No mínimo 3 anos de experiência em gestão e/ou monitoramento e 

avaliação de projetos públicos na área de meio ambiente; 

- No mínimo 2 anos de experiência em monitoramento e avaliação de 

projetos públicos nacionais ou internacionais; 

- 1 ano de experiência em gestão de projeto na área de 

desenvolvimento sustentável financiado com recursos do GEF. Esse item é 

preferencial, não uma exigência. 

Línguas: 

- Inglês básico/intermediário para fluente conversação e escrita. 

Preferencialmente que seja avançado. 

2. A seleção será feita por meio da análise de curriculum e entrevistas 

conforme Anexos I e II deste termo de referência.  

3. O currículo do candidato deverá ser apresentado usando o modelo 

apresentado no Anexo III deste termo de referência. 

 

 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O contrato terá a vigência de 11 meses e poderá ser renovado por igual 

período ou em conformidade com o prazo de execução do Projeto GEF-

CITinova. 

 

 

10. LOCAL DE TRABALHO: 

Brasília-DF. 
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11. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 

- Documento do Projeto CEO Endorcement; 

- Matriz Lógica e Linha de Base do Projeto 

- Documento Executivo aprovado pela ABC; 

- Planos de Trabalhos e Relatórios de Progresso; 

- Documentos de Revisão do Projeto e Remanejamento; 

- Dentre outros documentos pertinentes e relativos à execução do projeto. 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

São obrigações do(a) CONTRATADO(A): 

12.1 Cumprir o Termo de Referência em sua totalidade, responsabilizando-

se pelo perfeito cumprimento do contrato obtido; 

12.2 Apresentar os produtos conforme especificação e cronograma 

definidos neste TR. 

12.3 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

12.4 Utilizar equipamentos e veículos próprios e arcar com os demais ônus 

decorrentes da elaboração dos produtos especificados. 

14.5 Informar e solicitar, em caso de decisões que irão envolver órgãos do 

governo, orientações de um representante da Secretaria do Meio 

Ambiente para uma tomada de decisão em conjunto. 

12.5 Comunicar à SEMA/GEF/CGEE, por escrito, quaisquer anormalidades 

que ponham em risco o êxito e a execução dos serviços, propondo 

ações corretivas necessárias. 

12.6 Participar de reuniões, presenciais ou remotas, com equipe da 

SEMA/GEF quando necessário. 

12.7 Gerar e fornecer cópia dos dados utilizados e arquivos digitais das 

informações textuais (DOC), planilhas (XLS) e vetoriais (SHP, KML, 

KMZ), com todas as figuras, ilustrações e planilhas incorporadas ao 

texto, de maneira a manter a configuração original dos arquivos 

enviados. Seus originais deverão ser fornecidos em diretório auxiliar, 

juntamente com a documentação descritiva da organização dos 

arquivos utilizados. 

12.8 Deverá prezar pela padronização dos métodos de trabalhos 
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realizados, de forma a garantir a execução dos serviços dentro dos 

prazos estipulados sem que haja perda de qualidade. 

 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

13.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo(a) CONTRATADO(A), com relação ao objeto desta 

contratação. 

13.2 Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para 

a sua correção. 

13.3 Atestar e aprovar os serviços que tenham sido entregues conforme 

estipulado no Termo de referência e no contrato, encaminhando para 

pagamento conforme prazo determinado no quadro de entrega dos 

produtos e desembolso financeiro, após aprovação do Diretor 

Supervisor. 

 

 

14. INFORMAÇÕES GERAIS: 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE é a instituição 

responsável por todas as contratações no âmbito do Projeto GEF 

"Promovendo Cidades Sustentáveis no Brasil através de planejamento 

urbano integrado e do investimento em tecnologias inovadoras". A 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-DF é a responsável pela 

implementação do referido Projeto mediante as ações de elaboração dos 

Termos de Referência, acompanhamento das atividades e homologação 

técnica dos produtos entregues. Nesse sentido, no âmbito desse TR, após 

a homologação técnica dos produtos realizada pela SEMA-DF, o CGEE será 

o responsável pela aprovação final e pagamento. 

• Os produtos deverão ser entregues conforme descritos nos itens 4 e 5, 

simultaneamente para o CGEE e SEMA em forma física e eletrônica, 

da seguinte forma: 

➢ Se em forma física: 

✓ 1 (uma) unidade de mídia Pendrive (para cada entidade – 

CGEE e SEMA); 
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✓ Carta de entrega formal do produto, assinada pelo 

CONTRATADO, indicando o número do contrato, o número 

e o título do produto. 

✓ Endereços para entrega física dos produtos (com Aviso de 

Recebimento – AR ou protocolo): 

o Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 

Distrito Federal – SEMA 

SBN Quadra 02, Bloco K, Edifício Wagner, 3º Subsolo 
– Asa Norte - Brasília/DF; 

o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – 

CGEE 

SCS Quadra 09, Lote C, Torre C, 4º andar, Salas 401 a 

405 – Ed. Parque Cidade Corporate – Asa Sul – 
Brasília/DF 

 
➢ Se em forma eletrônica: 

✓ Carta eletrônica de entrega formal do produto, assinada 

pelo representante legal ou responsável técnico, indicando 

o número do contrato e a parcela em questão; 

✓ Relatório do produto anexado em versão editável; 

✓ Endereços eletrônicos para entrega eletrônica dos 

produtos: 

o CGEE: pnumagdf@cgee.org.br 

o SEMA: gefsema@sema.df.gov.br 

 

• Toda e qualquer comunicação enviada pela contratada somente terá 

validade se for feita para o CGEE e SEMA concomitantemente nos 

seguintes endereços: 

➢ Documento físico: com Aviso de Recebimento – AR ou 
protocolo para: 

✓ Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal 

– SEMA SBN Quadra 02, Bloco K, Edifício Wagner, 3º 

Subsolo – Brasília/DF;  e 

✓ Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE 

SCS Quadra 09, Lote C, Torre C, 4º andar, Salas 401 a 

405 - Edifício Parque Cidade Corporate – Brasília/DF; 

➢ Documento eletrônico enviar para: 

✓ CGEE: pnumagdf@cgee.org.br 

mailto:pnumagdf@cgee.org.br
mailto:gefsema@sema.df.gov.br
mailto:pnumagdf@cgee.org.br
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✓ SEMA: gefsema@sema.df.gov.br 

 

Os pagamentos serão efetuados após aprovação do Diretor 

Supervisor do CGEE 

 

 

15. SOBRE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE USO 

Os resultados gerados a partir do objeto do presente Contrato serão 

apropriados da seguinte forma: 

O proprietário dos direitos de propriedade intelectual dos softwares, 

sistemas, documentos e demais produtos que venham a ser desenvolvidos 

especificamente para atender ao objeto do presente Contrato será o 

Governo da República Federativa do Brasil, representado pelo Ministério da 

Ciência Tecnologia e Inovações – MCTI. 

Para haver transferência de propriedade dos resultados advindos 

deste Contrato durante a vigência do Projeto “Promovendo Cidades 

Sustentáveis no Brasil através de Planejamento Urbano Integrado e de 

Investimentos em Tecnologias Inovadoras”, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações – MCTI deverá ser consultado previamente. 

A posse dos direitos de propriedade intelectual dos softwares, 

sistemas, documentos e demais produtos que venham a ser desenvolvidos 

especificamente para atender ao objeto do presente Contrato será 

compartilhada entre PNUMA, CGEE e GDF, que poderão protegê-los 

legalmente, transferir sua posse para terceiros sem qualquer restrição ou 

ônus, conforme Contrato de Cooperação do Projeto “Promovendo Cidades 

Sustentáveis no Brasil através de Planejamento Urbano Integrado e de 

Investimentos em Tecnologias Inovadoras” assinado entre as partes acima 

citadas. 

O PNUMA, o CGEE e o GDF estão autorizados a divulgar os produtos 

e os resultados obtidos ao abrigo do presente Contrato, por qualquer meio 

e forma que considerarem adequados em cada caso. 

 

16. EQUIPE RESPONSÁVEL: 

Nazaré Soares  

Márcia Coura  

mailto:gefsema@sema.df.gov.br
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

ENTREVISTAS: 

Os três primeiros colocados serão chamados para entrevistas, onde deverão 

demonstrar os conhecimentos e habilidades exigidos no termo de referência 

e expressar sua disponibilidade para assumir as funções que o cargo requer. 

A Ficha de Entrevista está no Anexo II. 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

As propostas serão classificadas de acordo com a Qualificação do 

Consultor(a) a ser contratado. 

A classificação se dará por ordem decrescente, ficando em primeiro lugar o 

consultor(a) que obtiver a maior nota final (Total A + Total B). 

Após a avaliação final ser concluída, a comissão de seleção elaborará ata 

com os resultados finais. Todo este material será disponibilizada à 
coordenação do Projeto CITinova na Sema, que notificará as participantes 

quanto a ordem de classificação. 

 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Caso haja empate na pontuação final, será vencedor o consultor(a) que 

apresentar maior nota técnica nos itens A e B dos anexos. Caso ainda 
persista o empate, será vencedor o CV que apresentar mais anos de 

experiências comprovadas, dentre as empatadas. 

Durante o julgamento das propostas, os responsáveis pela seleção poderão 

fazer diligências junto aos concorrentes a fim de esclarecer dúvidas, erros 
e omissões sanáveis que não importem prejuízos ao interesse público e/ou 

às demais licitantes. 
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ANEXO I – QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO(A) CONSULTOR(A) 

 

 

CRITÉRIOS 
QUESTÕES A SEREM 

CONSIDERADAS 
ESCALA DE PONTUAÇÃO TOTAL 

A. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO(A) CONSULTOR(A) [50 pontos] 

1.1 
Graduação Administração, Gestão 

Pública e/ou áreas afins 
• Ítem obrigatório 0 

1.2 
Pós-Graduação em Administração, 

Gestão Pública e/ou áreas afins 

5 pontos: Doutorado 

3 pontos: Mestrado 

0 ponto, mas qualificado: 

Especialização 

5 

1.3 

Experiência em execução, 

implementação, avaliação e/ou 

gestão de projetos públicos com 

recursos internacionais 

10 pontos: Acima de 15 anos de 

experiência. 

5 pontos: De 10 a 15 anos de 

experiência. 

0 ponto, mas qualificado: 10 anos 

de experiência. 

Desclassificado: Menos de 10 anos 

de experiência. 

10 

1.4 

Experiência em gestão e/ou 

monitoramento e avaliação de 

projetos públicos na área de meio 

ambiente 

10 pontos: Acima de 5 anos de 

experiência 

5 pontos: De 3 e 5 anos de 

experiência 

0 ponto, mas qualificado: 3 anos de 

experiência  

Desclassificado: Menos de 3 anos de 

experiência 

10 

1.5 
Experiência em monitoramento e 

avaliação de projeto público nacional 

ou internacional 

10 pontos: Acima de 4 anos de 

experiência 

5 pontos: De 2 e 4 anos de 

experiência 

0 ponto, mas qualificado: 2 anos de 

experiência  

Desclassificado: Menos de 2 anos de 

experiência 

10 

1.6 

Experiência em gestão de projeto na 

área de desenvolvimento 

sustentável financiado com recursos 

do GEF 

10 pontos: 1 ano de experiência 

0 ponto, mas qualificado: nenhuma 

experiência 
10 

1.7 Inglês 

5 pontos: Avançado 

0 ponto, mas qualificado: Básico a 

Intermediário 
5 

TOTAL A 50 
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ANEXO II – FICHA DE ENTREVISTA 

 
Assinale o nível de conhecimento e informe o tempo de prática em cada 

um dos itens abaixo: 

 

 

  

B. Entrevista [30 pontos] 
 

O candidato deverá discorrer por até 10 minutos 
sobre cada um dos seguintes temas: 

Nível de conhecimento (cada item 
será avaliado com nota de 0 a 10 
pela resposta avaliando coerência 
com o tema, objetividade e 

conteúdo técnico - se sabe o que 

está dizendo) 

A seguir sugestão de pontuação: 

1.1 

Falar sobre suas experiências em projetos 
públicos com financiamento internacional. 
Exemplifique uma situação em que foi 

fundamental para a execução do projeto as 
recomendações apresentadas pelo 

monitoramento e avaliação do projeto 

10 pontos: Muito esclarecedor 

5 pontos: Razoavelmente esclaredor 

3 pontos: Pouco esclaredor 

1.2 

Fale sobre suas experiências em projetos 
públicos na área de meio ambiente. 

Exemplifique como foi feito o monitoramento e 
avaliação do projeto (apresente situação 

diferente da anterior) 

10 pontos: Muito esclarecedor 

5 pontos: Razoavelmente esclaredor 

3 pontos: Pouco esclaredor 

1.3 
Fale sobre suas experiências em projetos 
públicos financiados com recursos do GEF 

10 pontos: Muito esclarecedor 

5 pontos: Razoavelmente esclaredor 

3 pontos: Pouco esclaredor 

TOTAL B 30 
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ANEXO III 

Modelo - Curriculum Vitae (CV) do candidato 

 

1. Identificação 

Título e nº do cargo {exemplo: coordenador geral} 

Nome do Especialista {Inserir nome completo} 

Data de nascimento {dia/mês/ano} 

Endereço  

Telefone/Celular  

 

 

2. Educação:  

Período de 

realização 

(mês/ano) 

Identificar grau da formação/titulação (doutorado, mestrado, especialização, 

graduação), nome do curso realizado e instituição de ensino 

  

  

  

 

 

3. Registro histórico de empregos relevante para o serviço: {começando pelo cargo atual, 

listar em ordem inversa} fornecer datas, nome do empregador, nomes dos cargos ocupados, tipos de 

atividades realizadas e locais do serviço, além de informações de contato de clientes anteriores e 

organização(ões) empregadoras que possam ser contatadas para referências. Emprego anterior que 

não seja relevante para o serviço não precisa ser incluído.  

Preencher um quadro para cada experiência profissional relevante para o Serviço: 

Instituição / Empresa: (para qual prestou serviço) Período: mês/ano – mês/ano 

Cargo/Função: (ex. assessor, coordenador, consultor) Contato para referências: Telefone: …………/e-mail……; 

Sr. Hbbbbb, ministro adjunto 

Principais Atividades: 

 

 

 

 

4. Informações complementares que podem auxiliar o entendimento de que o 

especialista/consultor tem o perfil adequado para o serviço (caso necessário pode inserir 

mais linhas): 

 

a) Associações profissionais: 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Publicações do especialista/consultor: 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Idiomas (indicar somente os idiomas nos quais esteja apto para trabalhar):  

_____________________________________________________________________ 

5. Adequação para o serviço: 

Tarefas detalhadas atribuídas ao especialista/ 

consultor nesta Proposta Técnica: 

Informação sobre trabalho/serviço anterior (ver 

histórico) que melhor ilustre a competência para 

lidar com as tarefas designadas 

{Listar os principais produtos/atividades das quais 

este especialista/consultor participará – uma linha 

para cada produto} 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


