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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA  

“MAPEAMENTO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

SOBRE NANOESTRUTURA DA ÁGUA: ciência, tecnologia e inovação” NO 

ÂMBITO DO PROJETO GEF “PROMOVENDO CIDADES SUSTENTÁVEIS NO 

BRASIL ATRAVÉS DE PLANEJAMENTO URBANO INTEGRADO E DE 

INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS INOVADORAS”. 

 
Linha de Trabalho: Apoio Técnico à Gestão Estratégica do SNCTI 
 
Instituição Responsável: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE 

Instituição Parceira: MCTIC em parceria com o Governo do Distrito Federal/GDF e 
com o Programa ONU Meio Ambiente (PNUMA) 
 
Direção e Supervisão 
Regina Maria Silvério 
 
Coordenadora do projeto  
Nazaré Soares (SEMA/CGEE)  

Equipe 
Katia Regina Araújo de Alencar / CGEE  
Eliel Nascimento /CGEE 

Equipe SEMA/DF 

Flávia Ilíada – Assessora Especial  – SUEST/SEMA/DF 
André Soauza – Assessor Técnico – Projeto CITInova/GDF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília,DF, agosto/2020 
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1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Contratação de serviços técnicos especializados para realizar “MAPEAMENTO 

DO CONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS SOBRE 

NANOESTRUTURA DA ÁGUA: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO” no 

Brasil e no mundo incluindo tecnologias e inovações com aplicações para 

cidades sustentáveis incluindo um levantamento de pesquisadores e 

organizações atuantes no tema. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

Os avanços tecnológicos têm permitido uma melhor compreensão da forma de 

organização da água, seu funcionamento, seu comportamento e das leis que a 

regem. Conhecer com maior profundidade o comportamento anômalo da água e 

a sua nanoestrutura pode trazer inúmeros benefícios como: abrir campo para o 

desenvolvimento de novas tecnologias que ajudem na absorção mais eficiente 

da água, reduzindo, assim, o consumo de água na agricultura, e ampliando a 

oferta de alimentos; ajudar na depuração de águas contaminadas; além de 

avanços no campo da medicina, no auxílio ao combate de doenças; ou mesmo 

na indústria e em processos químicos.  

Atualmente, gestores de água em todo o mundo, empresas de abastecimento de 

água, setor médico e os setores agrícola e da indústria desconhecem, em grande 

parte, as propriedades da nanoestrutura da água e como as tecnologias 

associadas podem trazer grandes inovações para a ampliação do acesso à água 

e, assim, garantir mais segurança hídrica para a criação de novos parâmetros 

de qualidade da água; redução dos custos de produção e sustentabilidade dos 

ecossistemas aquáticos. 

Com o objetivo de sintetizar e disseminar os conhecimentos mais avançados 

sobre fenômenos da nanoestrutura da água foi criado o Painel Internacional 

sobre Estrutura da Água (IPWS, sigla em inglês). A missão do painel é conectar 

pesquisadores líderes que desenvolvam estudos sobre a estrutura da água e 

suas diversas aplicações em uma perspectiva interdisciplinar. Inicialmente, o 

IPWS não produzirá pesquisas originais, mas reunirá e categorizará o 

conhecimento produzido por cientistas, bem como organizações e governos. 

Por ser um novo campo da ciência, faz-se necessário que se conheça o estado-

da-arte do conhecimento sobre a nanoestrutura da água no Brasil e no mundo e 

os pesquisadores e organizações que trabalham com o tema, uma vez que esses 

estudos são promissores e com aplicações práticas na manutenção da saúde e 
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da qualidade de vida da população e na construção de cidades mais 

sustentáveis. 

A presente contratação enquadra-se no Projeto CITinova financiado pelo GEF. 

O CITinova é um projeto multilateral conduzido pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI), com financiamento do Fundo Global para o Meio 

Ambiente (GEF, na sigla em inglês), gestão do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA). A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA, GDF), 

em Brasília é responsável pela execução das ações para o GDF em parceria 

com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). 

O projeto contribuirá com as seguintes plataformas de inovação do 

conhecimento – Observatório de Cidades Sustentáveis (CGEE), Programa de 

Cidades Sustentáveis (Nossa São Paulo) e Painel Internacional sobre Estrutura 

da Água (IPWS). O recurso para suprir o referido trabalho ocorrerá por meio da 

Linha Orçamentária 1242.  

 

3.  ATIVIDADES 

 

Para realização dos estudos, o/a consultor/a deverá realizar as seguintes atividades 

a serem observadas por produto: 

Para o produto 1: Mapeamento da produção científica, tecnológica e de inovação no 

tema da nanoestrutura da água, com mapeamento de competências e diagnóstico. 

3.1 Realizar o mapeamento de competências;  

3.2 Reunir e organizar informações sobre grupos de pesquisa sobre o tema 

nanoestrutura da água; 

3.3  Reunir e organizar informações sobre pesquisadores no Brasil e no 

mundo que têm desenvolvido pesquisa, tecnologia e inovação sobre a 

nanoestrutura da água; 

3.4 Reunir e organizar informações sobre empresas de desenvolvimento 

tecnológico e de inovação no tema em questão; 

3.5 Realizar mapeamento da produção científica, tecnológica e de inovação 

no tema da nanoestrutura da água; 

3.6 Levantar e catalogar publicações, nacionais e internacionais, 

desenvolvidas sobre o tema em questão; 
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3.7 Levantar e catalogar produção tecnológica e de inovação sobre a 

nanoestrutura da água, elencando aquelas em desenvolvimento inicial, as 

patenteadas, e as já comercializadas. 

Para o produto 2: Consolidação do diagnóstico do estado-da-arte do conhecimento 

sobre a nanoestrutura da água no Brasil e no mundo, com considerações sobre o grau 

de maturidade e aplicabilidade das tecnologias e inovações desenvolvidas no tema. 

3.8 Analisar/avaliar informações e qualificar o estado da arte do 

conhecimento, experiências e aplicação nanoestrutura da água; 

3.9 Elaborar relatório final; 

3.10 Sistematizar e preparar as informações no formato compatível para as 

seguintes plataformas digitais – Observatório de inovação para cidades 

sustentáveis, Plataforma Cidade Sustentável do PCS e Sistema Distrital de 

Informações Ambientais – SISDIA, dentre outras. 

Para realizar as atividades acima, o consultor(a) também deverá: 

a) Sistematizar as fontes de dados e metodologias utilizadas para coletar e produzir 

informações e conhecimentos; 

b) Participar de reuniões com a coordenação e equipes envolvidas no projeto, quando 

for o caso. 

 

4. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

 

Produto 1: Documento contemplando o mapeamento da produção científica, 

tecnológica e de inovação no tema da nanoestrutura da água, com mapeamento de 

competências e diagnóstico. 

 

Produto 2: Relatório contemplando a consolidação do diagnóstico do estado-da-arte 

do conhecimento sobre a nanoestrutura da água no Brasil e no mundo, com 

considerações sobre o grau de maturidade e aplicabilidade das tecnologias e 

inovações desenvolvidas no tema. 

 

5.  VALIDADE DO CONTRATO 

 

O presente contrato terá duração de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura. 
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6. PRAZOS DE ENTREGA DE PRODUTOS E CRONOGRAMA DE 

PAGAMENTOS: 

 

 Produto Prazo de Entrega Parcela 

1 Produto 1. 02 (dois) meses 60% 

2 Produto 2. 05 (cinco) meses 40% 

 

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

trabalhista devendo ser deduzido no ato do pagamento os descontos de impostos. Já 

estão incluídas despesas eventuais com deslocamentos e materiais necessários para 

o desenvolvimento dos trabalhos em Brasília/DF. 

 

7. PERFIL DO(A) CONTRATADO(A) 

O profissional contratado deverá ter doutorado e, pelo menos, 5 

(cinco) anos de experiência comprovada em projetos relacionados ao tema 

da água; Curso Superior Completo em Ciências Biológicas, Ciências 

Ambientais, Ciências Naturais, Oceanografia, ou áreas afins; além de, no 

mínimo, 2 (duas) experiências em coordenação de projetos relacionados à 

gestão e/ou conservação de recursos hídricos.  

Na etapa de apresentação de CVs, todas as experiências solicitadas 

deverão ser devidamente comprovadas mediante apresentação de portfólio, 

certificados ou documentos similares. Esses documentos deverão ser 

entregues, como um anexo ao CV na inscrição da candidatura ao posto, em 

formato digital. 

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

conforme Anexos I e II deste termo de referência. 

O currículo do candidato deverá ser apresentado usando o modelo 

apresentado no Anexo III deste termo de referência. 

 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do(a) CONTRATADO(A): 

8.1 Cumprir o Termo de Referência em sua totalidade, responsabilizando-se pelo 

cumprimento do contrato obtido; 

8.2 Apresentar os produtos conforme especificação e cronograma definidos neste 

TR. 
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8.3 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

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

decorrentes da elaboração dos produtos especificados. 

8.5 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. 

8.6 Comunicar à SEMA/GEF/CGEE, por escrito, quaisquer anormalidades que 

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

necessárias. 

8.7 Participar de reuniões, presenciais ou remotas, com equipe da SEMA/GEF 

quando necessário. 

8.8 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. 

8.9 Prezar pela padronização dos métodos de trabalhos realizados, de forma a 

garantir a execução dos serviços dentro dos prazos estipulados sem que haja perda 

de qualidade. 

 

9.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

9.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

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

9.2 Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

9.3 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. 

 

10.  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 de investimento em tecnologias 
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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 3 e 4, 

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); 

✓ 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: 

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

✓ SEMA: gefsema@sema.df.gov.br 

 
Os pagamentos serão efetuados após aprovação do Diretor Supervisor do 

CGEE 

 

11. 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. 

mailto:pnumagdf@cgee.org.br
mailto:gefsema@sema.df.gov.br
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12. EQUIPE RESPONSÁVEL  

Nazaré Soares – Coordenação executiva do Projeto CITinova/SEMA-DF 

André Souza – Especialista em clima e energia – Projeto CITinova/SEMA-DF  
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

As avalições ocorrerão por meio de análise de currículos e entrevistas 

– Anexos I e II. 

 

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 ser contratado. 
 

A classificação se dará por ordem decrescente, ficando em primeiro 

lugar o consultor 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 disponibiliza 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 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. 
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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. 

 

ANEXO I – QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CONSULTOR 

 

 
 
  

CRITÉRIOS QUESTÕES A SEREM 

CONSIDERADAS 

ESCALA DE PONTUAÇÃO TOTAL 

A. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CONSULTOR [60 pontos] 

1.1 

Graduação em: ciências 

biológicas, ciências ambientais, 

ciências naturais, oceanografia, 

ou áreas afins. 

• Ítem obrigatório 0 

1.2 Doutorado. • Ítem obrigatório 0 

1.3 

Tempo de experiência na 

coordenação de projetos 

relacionados à gestão e/ou 

conservação de recursos hídricos. 

(mínimo de 5 anos). 

30 pontos: Acima de 9 anos. 

20 pontos: De 7 a 8 anos. 

10 pontos: De 5 a 6 anos. 

Desclassificado: Menos de 5 anos. 

30 

1.4 

Quantidade de experiências 

comprovadas através de CV, 

certificados ou documentos 

similares. (mínimo de 2 

experiências). 

30 pontos: Acima de 7 experiências. 

20 pontos: De 5 a 6 experiências. 

10 pontos: De 2 a 4 experiências. 

5 pontos: 2 experiências. 

Desclassificado: Apenas 1 experiência. 

30 

TOTAL A 60 
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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 [40 pontos]  
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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} 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


