
Termo de Referência  
 
 
1. Código e Título do Projeto  
 
Projeto BRA/17/023: “Modernização da Gestão Penal em Rondônia” 
 
2. Organismo Signatário do Projeto  
 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  
 
 
3. Órgão Responsável  
 
Secretaria de Justiça do estado de Rondônia (SEJUS) 
 
4. Antecedentes  
 
O Projeto BRA/17/023 – Modernização da Gestão Penal em Rondônia, assinado em dezembro de 
2017, tem como objetivo desenvolver ferramentas para implantação de metodologia de gestão 
dos serviços penais no estado de Rondônia, com ênfase na modernização do sistema prisional no 
estado. As ações previstas em seu documento de projeto têm como foco desenvolver estudos, 
avaliações, planos e criar mecanismos e instrumentos que potencializem a implantação, 
disseminação e sustentação de capacidades técnicas, conceituais e operativas voltadas ao 
aperfeiçoamento das políticas de execução penal, privativas de liberdade ou restritivas de direito, 
bem como de inclusão social da pessoa egressa,  em Rondônia.  
Seus produtos/eixos de trabalho são os que seguem: 
1. Estratégia para implantação de modelo de gestão adequado às políticas penais do estado 
de Rondônia concebida e implantada; 
2. Metodologias e mecanismos de disseminação e sustentabilidade do novo Modelo de 
Gestão Penal desenvolvidos; 
3. Estratégia de fortalecimento das ações de participação e controle social relacionadas às 
políticas penais desenvolvida; 
4. Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas. 
O Projeto tem como questão central a implantação de um modelo de gestão prisional no estado 
de Rondônia, com base no modelo desenvolvido pelo Departamento Penitenciário Nacional pelo 
Projeto BRA/011/2014. Trata-se, essencialmente, de buscar alternativas que possam 
efetivamente mudar o cenário da situação penal em Rondônia. Sua estratégia de execução é 
essencialmente baseada no desenvolvimento de estudos, avaliações, planos e criação de 
mecanismos e instrumentos que potencializem a implantação e a sustentação de capacidades 
técnicas, conceituais e operativas de sua equipe, com vistas ao aperfeiçoamento das políticas 
penais no estado, passando pelo envolvimento da sociedade, aprimoramento institucional da 
SEJUS e fortalecimento da governança.  
No intuito de maximizar as realizações no âmbito do produtos/eixo 2 – “Metodologias e 
mecanismos de disseminação e sustentabilidade do novo Modelo de Gestão Penal 
desenvolvidos”, almeja-se a contratação de consultoria especializada para a produção de 
subsídios voltados ao fortalecimento de capacidades institucionais da Secretaria de Justiça do 
Estado de Rondônia (SEJUS), em alinhamento com a perspectiva de regionalização dos serviços, 
envolvendo:  (i) a produção de insumos voltados à implantação de política de governança pública 
no âmbito da SEJUS; ((ii) a elaboração de proposta de  plano de regionalização do sistema 
penitenciário; (iii)  o desenvolvimento de uma proposta de política de comunicação; (iv) o 



desenvolvimento de proposta de reformulação da Escola de Estudos e Pesquisas Penais da 
Secretaria de Justiça de Rondônia (ESEP); (v) o desenvolvimento de propostas de políticas de 
gestão de pessoas. 
 
5. Objeto  
 

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de  consultoria (pessoa jurídica), , 
que atendendo aos requisitos e termos constantes nesta convocação, tenha interesse e 
habilidade técnico-científica para atuar no desenvolvimento e aplicação piloto de estudos e 
metodologias voltadas à produção de subsídios voltados ao fortalecimento de capacidades 
institucionais de forma integrada na SEJUS/RO, envolvendo cinco dimensões: 

 (i) desenho e capacitação para implantação de política de governança pública no âmbito da 
SEJUS, com vistas ao estabelecimento de mecanismos de liderança, gestão e controle, de modo 
a aprimorar sua capacidade de planejar, formular, implementar, monitorar e avaliar as políticas 
penais sob sua responsabilidade;  

(ii) elaboração de proposta de plano de regionalização do sistema penitenciário a fim de oferecer 
subsídios para fortalecer as estratégias e as práticas gerenciais e operacionais da SEJUS junto aos 
estabelecimentos prisionais, enfrentando a superlotação e ampliando a garantia de direitos para 
servidores, pessoas privadas de liberdade e seus familiares;  

(iii)  o desenvolvimento de uma proposta de estratégia para fortalecimento da  comunicação 
interna e externa da SEJUS, considerando o alcance de diferentes  públicos e alinhada à 
modernização da gestão penal em Rondônia, envolvendo fluxos, narrativas e estruturas;  

(iv) a elaboração de proposta de reformulação da Escola de Estudos e Pesquisas Penais da 
Secretaria de Justiça (ESEP) de Rondônia por meio da revisão dos processos gerenciais, 
administrativos e pedagógicos, contendo metodologias e a organização de programas de 
formação voltadas aos trabalhadores da SEJUS; 

 (v) o desenvolvimento de estudos e metodologias voltadas ao fortalecimento de políticas de 
gestão de pessoas que contemplem, em acordo com os parâmetros do serviço público estadual 
de Rondônia, a adequação do perfil profissiográfico, a otimização e racionalização da gestão de 
remuneração e benefícios, a adoção de ferramentas para gestão de competências e a adoção de 
planos de cargos, carreiras e remuneção, política de transferência e remoção. Essa atuação se 
dará de maneira alinhada com as demais atividades desenvolvidas pelo PRODOC e políticas da 
SEJUS, bem como considerando marcadores sociais de diferença. 

A instituição selecionada terá o prazo de 16 (dezesseis) meses para desenvolver os produtos 
previstos nestes termos de referência, sendo possível a prorrogação do prazo, desde que 
devidamente justificado em razões concretas e mediante manifestação formal de concordância 
por parte da Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia e do PNUD.  
 
A instituição selecionada ficará responsável pelo desenvolvimento e pela elaboração dos 
seguintes produtos:  
 

Produto 1: Plano de Trabalho e metodologia detalhada  

Nesta primeira etapa do projeto, a instituição deverá elaborar um Plano de Trabalho detalhado 
sobre todas as dimensões que serão contempladas no trabalho a ser realizado. No plano deverão 
ser apresentadas as estratégias, um cronograma detalhado e um resumo das metodologias que 
serão utilizadas. Deve-se atentar para as seguintes especificidades: 



Dimensão Governança: O plano deve prever as estratégias de implementação, tanto no que 
tange a proposição de conceitos, princípios, metodologias, normativas aplicáveis, mecanismos e 
ferramentas de governança, incluindo mecanismos de compliance (com foco no enfrentamento 
ao racismo institucional e à violência de gênero no ambiente de trabalho), bem como o 
mapeamento dos atores estratégicos que devem ser sensibilizados, articulados e envolvidos no 
processo de implementação participativo/colaborativo, visando sua sustentabilidade 
institucional. Deve, ainda, considerar as dimensões de gestão interna em nível estratégico e 
tático e a política de governança em níveis gerencial e operacional, bem como as estratégias de 
consolidação e sustentabilidade da participação dos atores internos e mecanismos de 
institucionalização da participação de atores externos. 

Dimensão Regionalização: O produto deve conter a metodologia (instrumentos e métodos) para 
coleta de dados e produção de informações que permitam realizar os diagnósticos necessários, 
bem como a indicação de estratégias para estabelecer diálogos com os atores relevantes da 
política prisional e demais políticas públicas, incluindo sistemas de Justiça e Segurança Pública, 
políticas de proteção social e a sociedade civil organizada, tendo em vista as diferentes 
dimensões e a diversidade de serviços que devem ser garantidos na proposta de regionalização 
do sistema penitenciário de Rondônia.  

Dimensão Comunicação: O plano deve conter a previsão de mapeamento de estruturas e fluxos 
de comunicação entre os atores de gestão penal, incluindo as unidades prisionais e outros 
serviços penais, do histórico de temas relevantes, dos canais de 
comunicação/jornalistas/comunicadores e a identificação de atores chaves. Assim como, as 
etapas de definição da estratégia e da política de comunicação e seu respectivo monitoramento, 
incluindo temas relacionados aos marcadores sociais das diferenças. 

Dimensão ESEP: O Plano deve conter a previsão de execução da análise SWOT, plano de 
desenvolvimento institucional para a ESEP (considerando os parâmetros - princípios e diretrizes 
- do Modelo de Gestão da Política Prisional e o Produto 6 da Consultoria para Desenvolvimento 
de Produtos voltados para o Fortalecimento da Escola Nacional de Serviços Penais do Projeto 
BRA/14/011), revisão, atualização e implantação de matriz curricular e proposta de edital para 
chamamento público de instituições de ensino superior. 

Dimensão Gestão de Pessoas: O plano deve conter a previsão de diferentes dimensões da política 
de gestão de pessoas, considerando necessariamente, revisão de perfil profissiográfico, definição 
de competências, estratégias de seleção e retenção, plano de cargos, carreiras e remuneração, 
ações afirmativas para grupos mais vulnerabilizados (tendo em vista, especialmente, os 
marcadores raciais e de gênero e as pessoas com deficiências), avaliação de desempenho, política 
de mobilidade, política de capacitação/aprimoramento profissional - alinhada com a atuação da 
ESEP, e política de saúde dos trabalhadores. 

 

A empresa contratada atuará nas 5 (cinco) dimensões detalhadas acima ao longo da consultoria, 
apresentando produtos específicos relacionados a cada uma das áreas de trabalho, conforme 
detalhado abaixo. 

 

Produto 2. Dimensão regionalização: Relatório analítico sobre as propostas para regionalização 
do sistema penitenciário no estado de Rondônia  

O relatório apresentará detalhadamente as informações e propostas acumuladas pela SEJUS no 
tocante à regionalização do sistema penitenciário, com um resumo analítico das propostas e suas 
características conforme as diferentes dimensões do plano de regionalização, especificamente 
no que tange à distribuição das unidades prisionais, quantitativo de vagas e critérios de 
ocupação, e às interfaces com os diferentes sistemas e atores que compõem a política prisional, 



o sistema de justiça criminal e as políticas de proteção social. A partir deste detalhamento, o 
relatório trará uma avaliação das informações e propostas, identificando aquelas que aportem 
elementos relevantes para a elaboração do plano de regionalização do sistema penitenciário no 
estado. Este relatório deve oferecer Subsídios para que a SEJUS possa realizar os diálogos 
estratégicos com os atores do campo, de forma a permitir avanços na regionalização do sistema 
prisional proposta para o estado. 

 

Produto 3. Dimensão ESEP: Relatório de realização de atividades para desenvolvimento de 
proposta de resposicionamento estratégico da Escola de  Estudos e Pesquisas Penais  

Para a realização deste produto, a empresa deverá realizar atividades de planejamento junto à 
equipe da ESEP e outros atores indicados pela SEJUS. O relatório  deve fazer a apresentação dos 
resultados encontrados no processo de elaboração da Matriz SWOT, contendo descritivo dos 
pontos fortes e fracos da ESEP, oportunidades e ameaças para seu aprimoramento e propostas 
de soluções e inovações que permitam o reposicionamento estratégico da ESEP como ator 
relevante nos processos de modernização da gestão penal em Rondônia. Este deve ainda 
apresentar sugestões iniciais de diretrizes para o fortalecimento da atuação da ESEP no estado, 
com base nas conclusões das oficinas de planejamento realizadas e análise SWOT. 

 

Produto 4. Dimensão Gestão de Pessoas: Proposta de desenho do perfil profissiográfico, 
mapeamento de competências básicas e desejáveis, estratégias de seleção e retenção dos 
profissionais da SEJUS/RO 

 

Elaboração de relatório que contenha: a) informações conceituais e metodológicas quanto às 
pesquisas de referência, fontes documentais, entrevistas individuais ou ação participativa em 
atividades de campo utilizadas para a construção do produto. b) apresentação detalhada da 
proposta de desenho do perfil profissiográfico, mapeamento de competências básicas e 
desejáveis, estratégias de seleção e retenção dos profissionais, com base nas informações 
coletadas. 

 

Produto 5. Dimensão Governança:  Proposta de metodologias e instrumentos para o 
fortalecimento da Governança da SEJUS, considerando boas práticas de gestão do sistema 
penal, bem como prioridades para o estado 

Este produto tem como foco o desenvolvimento de metodologias e instrumentos que possam 
fortalecer a governança na SEJUS, aprimorando sua gestão cotidiana e a efetividade do alcance 
de resultados. Nesse sentido, será realizado junto à equipe da SEJUS um mapeamento dos 
principais gargalos de governança enfrentados atualmente pela equipe. Com base no diagnóstico 
realizado, serão desenvolvidas propostas de metodologias e instrumetnos para aprimoramento 
dos processos de governança da Secretaria. Dentre os instrumentos propostos, deverão ser 
incluídos: a) uma proposta de atualização do organograma da SEJUS, com regimento interno 
(áreas, níveis, objetivos, atividades, atribuições, cargos e equipe mínima), mapa (arranjo 
institucional) de toda a Secretaria (nível estratégico, gerências técnicas/administrativas, 
estabelecimentos penais e demais serviços implementados); b) uma proposta para a 
institucionalização de Gabinete e/ou Colegiado de Governança com a composição dos atores de 
nível estratégico e tático da SEJUS, apresentando dinâmica de atuação, objetivo, procedimentos, 
cronograma, atores, ferramentas e estratégias de comunicação interna e externa para as 
decisões tomadas; c) os principais pontos de atenção e obstáculos para o desenvolvimento da 
proposta, destacando pontos de fortaleza e fragilidades, bem como as estratégias de atuação.  



 

 

Produto 6. Dimensão Comunicação: Mapeamento das estruturas e fluxos de comunicação 
entre os atores de gestão penal no estado 

 O relatório apresentará o mapeamento das estruturas e fluxos de comunicação entre os atores 
de gestão penal no estado (SEJUS-RO, unidades prisionais e demais serviços penais), indicando 
atores e processos para circulação de informação em ambos os sentidos e também fluxos e 
processos de comunicação com outros atores do sistema de justiça criminal no estado. Deve 
mapear ainda, segundo diretrizes da SEJUS-RO, como se dão processos de comunicação de 
projetos estruturantes do sistema penal do estado, tais como como Fazenda Modelo, ACUDA, 
Escritório Social, a Central de Monitoração Eletrônica e a futura Central Integrada de Alternativas 
Penais. 

Para a análise dos fluxos de comunicação, o produto deve contemplar ainda: 1) histórico recente 
dos temas que geraram cobertura de veículos de comunicação nos últimos 2 anos com análise 
qualitativa (positiva/negativa/neutra) das mensagens principais, identificação de fontes ouvidas 
e outras referências relevantes na construção de narrativas; 2) identificação de canais de 
comunicação/jornalistas/comunicadores (imprensa tradicional, novas mídias e mídias sociais, se 
aplicável) com análise qualitativa do viés predominante de cobertura (positiva/negativa/neutra) 
e nível de influência em ambientes de tomada de decisão e junto ao público externo 
(baixa/média/alta); 3) identificação de atores-chave envolvidos na gestão penal e fluxos de 
comunicação atuais (Quem fala? Sobre que tema? Com que frequência? Como se relacionam? 
Como as assessorias dos órgãos envolvidos na gestão penal se conectam entre si e com a 
imprensa?), identificando pontos fortes e fragilidades. Ao final, deve realizar um resumo geral 
com achados principais, pontos de atenção, riscos e oportunidades em comunicação a serem 
trabalhados. 

 

Produto 7 – Dimensão regionalização: Relatório diagnóstico para o Plano de Regionalização do 
sistema prisional no estado   

O relatório apresentará o diagnóstico dos arranjos institucionais, das estruturas e dos usuários 
da política prisional do estado, em dois âmbitos: 

● Georreferenciamento das unidades prisionais, tipo e origem do estabelecimento e 
regime, condições gerais do estabelecimento, vagas existentes e ocupação, serviços e 
assistências oferecidos (assistência jurídica gratuita, saúde, educação, trabalho e 
assistência social, incluindo dados sobre visitas sociais e íntimas) e descrição das 
ambiências. Deverá apresentar as informações e análises da população prisional de cada 
unidade, incluindo perfil censitário de dados selecionados como localidade de 
origem/residência e distância da unidade prisional, natureza da prisão e tipo de regime, 
naturalidade e faixa etária, cor/raça, estado civil e filhos, pessoas com deficiência, 
escolaridade, tipo penal e tempo de pena. Por fim, deve conter o perfil dos servidores 
penais, incluindo localidade de origem/residência e distância da unidade prisional, 
função e tempo de serviço.  

● Descrição dos arranjos institucionais dos Sistemas de Justiça (atendimento de audiência 
de custódia, varas criminais e de execução, entre outras) e de Segurança Pública e das 
políticas de saúde, educação e assistência social nas diferentes regiões administrativas 
do estado. Deverá conter, ainda, um levantamento preliminar de estruturas para 
implantação de serviços especializados em alternativas penais e atendimento às pessoas 
egressas do sistema prisional e de uma descrição acerca das organizações da sociedade 
civil com atuação – de controle social ou assistências – nas unidades prisionais. Por fim, 



deve ser realizada uma análise de perfil socioeconômico, cultural, ambiental e 
características territoriais destas regiões, incluindo vocação econômica ou arranjos 
produtivos regionais. 

 

Produto 8. Dimensão regionalização: proposta de plano de regionalização do sistema prisional 
do estado 

Relatório com proposta para  Plano de Regionalização do sistema prisional de Rondônia, 
contendo uma síntese do histórico das propostas precedentes (Produto 2.1), diagnóstico dos 
arranjos, estruturas e usuários (Produto 3), bem como apresentado proposta de regionalização 
do sistema prisional de Rondônia contendo critérios para elaboração da proposta, análises 
técnicas dos critérios e indicadores e etapas de implantação em alinhamento com a visão de 
governança da SEJUS em desenvolvimento e os demais produtos deste Termo de Referência.  

A proposta de regionalização do sistema prisional deve conter, entre outros aspectos: a) 
equacionamento das potencialidades, vantagens e desvantagens, correlacionados com os 
arranjos institucionais, arranjos da sociedade civil, características territoriais e características das 
pessoas privadas de liberdade, incluindo aspectos de oferta de serviços, logística, custos e 
capacidade de gestão; b) indicação de melhor composição das unidades com diferentes perfis e 
regimes, localização, arranjos intersetoriais, quantitativos de vagas e distribuição de servidores 
e pessoas privadas de liberdade, metas de ocupação e redução da superlotação e racionalização 
dos recursos humanos, bem como sugestão de modelo estrutura de cargos e fluxos com a SEJUS 
a ser considerado no modelo de governança em desenvolvimento na Secretaria; c) a previsão de 
um plano para implantação de uma Central Integrada de Alternativas Penais e um Escritório 
Social para atendimento, respectivamente, às pessoas em alternativas penais e egressas do 
sistema prisionalem cada região; c) proposta de etapas de implantação, com fases, cronograma 
e responsáveis; 

 

Produto 9. Dimensão ESEP: Proposta de plano de desenvolvimento institucional para a Escola 
de  Estudos e Pesquisas Penais  

O relatório deve apresentar uma proposta de plano de desenvolvimento institucional para a 
ESEP, considerando os parâmetros (princípios e diretrizes) do Modelo de Gestão da Política 
Prisional, possibilitando fornecer referências para reavaliação da matriz curricular. A proposta 
deve apresentar a missão, visão, valores e objetivos da Escola, os princípios políticos-
pedagógicos, referenciais para abordagem estruturante das questões de gênero e raça, os 
princípios didáticos-metodológicos, indicar o perfil das pessoas egressas (estudantes), a 
perspectiva de ensino e pesquisa a serem desenvolvidas, entre outros aspectos. Deve apresentar 
ainda, ainda, proposta deações de pactuação e engajamento a serem realizadas pela SEJUS/RO 
para implantação da proposta de plano apresentada neste produot. 

 

Produto 10. Dimensão Gestão de Pessoas: Proposta para revisão de plano de cargos, carreiras 
e remuneração para a SEJUS 

Elaboração de relatório que contenha: a) apresentação detalhada da proposta do plano de 
cargos, de carreiras e de remuneração dos profissionais que atuam na SEJUS – incluindo 
estratégias específicas para habilitação dos servidores para cargos de liderança e gestão. A 
proposta deverá contemplar ainda análise de impacto orçamentário/financeiro das ações 
propostas, bem como apresentar o alinhamento do plano de cargos, carreiras e remuneração 
com os objetivos estratégicos da Secretaria e com as prioridades das políticas penais no estado. 

 



 

Produto 11. Dimensão Comunicação: Proposta de estratégias de divulgação do projeto de 
modernização da gestão penal e de política integrada de comunicação 

Este produto deve conter: 

 O Desenvolvimento de propostas de estratégias de comunicação e sensibilização para 
divulgação imediata de atividades do projeto de modernização da gestão penal e 
criação de novas narrativas no campo da justiça criminal tanto em nível institucional 
(SEJUS e atores de justiça criminal) quanto para sociedade. A estratégia deve contemplar 
o plano de ação e cronograma, com o detalhamento de mensagens-chave, objetivos, 
ferramentas de comunicação a serem usadas tanto em nível interno quanto externo 
(informes, boletins, newsletter, releases, campanhas, conteúdo para site, mídias sociais 
etc.), definição de fluxos, papéis e redes com atores internos (SEJUS), intermediários 
(poder público/rede de justiça criminal) e externo (imprensa/sociedade em geral). A 
estratégia deve também apresentar prospecção de conteúdos e formas de abordagem, 
táticas de articulação de imprensa, indicadores que serão monitorados e ferramentas de 
gestão de crise. 

 A  elaboração e implantação piloto de uma proposta de política integrada de 
comunicação alinhada à modernização da gestão penal no estado considerando três 
objetivos principais: a) melhoria de estruturas e fluxos de informação entre atores da 
política penal (incluindo entre unidades prisionais e SEJUS-RO) para fortalecimento de 
confiança; b) criação de novas estruturas, fluxos e narrativas para influência do público 
externo (imprensa e sociedade); c) ferramentas de gestão de crise em comunicação. A 
proposta de política deve conter, pelo menos 1) Fundamentos- identificação da missão, 
valores, objetivos, diretrizes e públicos; 2) Processos, definição de papéis e ferramentas 
para comunicação interna (SEJUS); 3) Processos definição de papéis e ferramentas para 
comunicação intermediária (poder público); 4) Processos, definição de papéis e 
ferramentas para comunicação externa (imprensa/sociedade em geral). O relatório 
deverá apresentar os primeiros resultados obtidos a partir da implantação piloto dessa 
política integrada de comunicação. 

 

      

 

Produto 12. Dimensão ESEP: Proposta de atualização da matriz curricular da Escola de  Estudos 
e Pesquisas Penais  

 

O relatório deve conter a análise da matriz curricular da ESEP e proposta de atualização, 
conforme parâmetros do Modelo de Gestão da Política Prisional e a primeira parte do plano de 
desenvolvimento institucional da ESEP, contendo diretrizes de atuação pedagógica, 
competências a serem alcançadas por perfil de servidores e outros atores estratégicos, estrutura 
de organização de cursos ou ações educacionais de formação inicial e continuada, áreas de 
conhecimento e disciplinas, ementas, carga horária mínima, perfil de corpo docente, entre outros 
aspectos. Deve contemplar, ainda, o processo de pactuação da nova matriz curricular e medidas 
para sua implementação. 

 

Produto 13. Dimensão Gestão de Pessoas: Proposta para política de mobilidade, capacitação e 
aprimoramento profissional dos servidores e colaboradores da SEJUS-RO 



O relatório deve apresentar: a) apresentação detalhada da proposta da política de mobilidade, 
da política de capacitação e aprimoramento profissional, em alinhamento às estratégias e à 
matriz curricular da ESEP e da política de saúde dos trabalhadores; b) apresentação de propostas 
de estratégias para o processo de pactuação e implantação, pela SEJUS-RO, dessas ferramentas 
de gestão de pessoas. 

 

 

Produto 14. Dimensão Governança: Avaliação de progresso e proposta de aprimoramento da 
nova política de Governança pela SEJUS/RO envolvendo os atores externos 

O relatório apresentará uma avaliação de progresso do processo de implantação da política de 
governança pela SEJUS-RO, demonstrando, por meio de indicadores de processo, os esforços e 
incidências para internalização das práticas e rotinas de governança propostas junto aos gestores 
internos (nível estratégico e tático). 

Tratará com mais detalhes dois aspectos: 

 O processo de adesão e participação de atores/instituições externas estratégicas, tanto 
aquelas afetas ao Sistema de Justiça Criminal (Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública e OAB), ainda, das instituições da sociedade civil atuantes na área e outras 
políticas públicas pertinente, especialmente no campo da proteção social. O relatório 
deve realizar uma análise ainda da estratégia adotada de participação das instituições 
das políticas penais externas no Gabinete e/ou Colegiado de Governança, definindo as 
instituições de participação permanente, instituições convidadas, incrementando a 
dinâmica de atuação e as estratégias de coordenação, participação, accountability, 
transparência, tomadas de decisão e estratégias de comunicação interna e externa. 
Considerando essa avaliação, o relatório identificará os principais pontos de atenção e 
obstáculos trabalhados ou a serem superados para a plena implantação da política de 
governança. 

 Apresentação de uma proposta de fluxos, procedimentos e normativas visando 
aprimorar e institucionalizar a atuação coordenada entre as políticas penais e as políticas 
de proteção social, com base em informações apresentadas no âmbito do PRODOC e 
atualizadas para esse fim, tendo como referência as assistências previstas na Lei 
7.210/84 (Lei de Execução Penal).  Também deve apresentar as ações de pactuação e 
implantação de tais propostas. 

 

Produto 15. Dimensão Comunicação: Relatório da avaliação de progresso da implantação da nova 
estratégia de comunicação proposta 

O  relatório apresentará uma avaliação de progresso do processo de implantação da nova 
estratégia de comunicação proposta (no âmbito do produto 11), incluindo: a) descrição das 
atividades realizadas e principais resultados obtidos, incluindo mensuração por indicadores; b) 
avaliação e revisão da estratégia, com análise dos pontos fortes e fracos a partir da 
implementação e sugestão de ajustes ao desenho inicial, caso aplicável. 

 

Produto 16. Dimensão ESEP: Proposta de caderno do Plano de Desenvolvimento Institucional 
e Matriz Curricular 

O relatório deve apresentar a proposta do Caderno do Plano de Desenvolvimento Institucional 
para a ESEP, na sua versão final considerando os parâmetros (princípios e diretrizes) do Modelo 
de Gestão da Política Prisional e o Produto 6 da Consultoria para Desenvolvimento de Produtos 



voltados para o Fortalecimento da Escola Nacional de Serviços Penais do Projeto BRA/14/011, 
viabilizando a implantação, monitoramento e reavaliação da matriz curricular. A proposta deve 
apresentar a parte inicial desenvolvida no Produto 9, acrescida: dos mecanismos de mobilização 
de recursos, parcerias e alianças estratégicas; da estrutura de governança que contemple 
interlocução com atores externos; da estrutura de gestão e administração escolar, incluindo 
organograma;  da previsão de cargos e funções para gestão; da estrutura e dos processos de 
composição e de formação do corpo docente; dos fluxos e procedimentos para realização de 
atividades educacionais; dos fluxos e procedimentos para inscrição, participação e certificação 
em atividades escolares; do regimento interno, entre outros aspectos, considerando o 
alinhamento com a política de gestão de pessoas. Deve também apresentar a Matriz Curricular 
em formato de divulgação para aos servidores e órgãos parceiros. Por fim, deve apresentar os 
resultados alcançados no processo de reestruturação da ESEP. 

 

Produto 17. Dimensão Gestão de Pessoas: Proposta de material de disseminação sobre as 
novas políticas de gestão de pessoas propostas em formato digital e audiovisual 

O relatório deve conter o acompanhamento e avaliação da implantação das novas metodologias 
e práticas de gestão de pessoas, bem como a revisão das políticas elaboradas nos produtos 4, 10,  
e 13, a partir dos ajustes necessários identificados no processo de implementação. Cada política 
deverá ser apresentada em forma de caderno ou folder, contemplando o desenho 
metodológico básico, ferramentas, fluxos, recursos necessários, principais atividades, produtos, 
indicadores, resultados intermediários e final, de forma que as ações possam ser compreendidas 
e reproduzidas em outras localidades. Será também apresentados pílulas informativas em 
formato audiovisual para sensibilização e disseminação das políticas de gestão de pessoas. 

 

Produto 18. Dimensão Governança: Proposta de caderno de metodologia e ferramentas de 
formação da Política de Governança 

O Relatório deverá conter os registros dos processos formativos e incidências realizadas junto 
aos atores internos e externos. Apresentará a compilação da atuação do Gabinete e/ou Colegiado 
de Governança, descrevendo suas principais incidências, encaminhamentos e resultados 
alcançados (contribuições para as políticas penais do estado). Ademais, visando o processo de 
formação continuada para a institucionalização e sustentabilidade da política de governança, o 
Relatório conterá, de forma didática, Caderno com o desenho da metodologia visando 
disseminação da política de governança para os servidores e parceiros estratégicos; 
apresentação de projeto pedagógico e outras ferramentas de formação (aulas presenciais, 
vídeo-aulas, webnários, seminários, entre outras); recursos necessários, insumos, investimentos, 
e ajustes ainda necessários para o aprimoramento da política de governança. Por fim, deve fazer 
uma avaliação do processo de implementação do modelo de governança pública para as políticas 
penais no estado de Rondônia, considerando as visitas de campo, reuniões e missões realizadas, 
os relatórios de progresso, o cumprimento dos indicadores e metas pactuadas, bem como uma 
leitura sistêmica acerca desenvolvimento dos produtos elaborados. Deverá contemplar ainda 
uma análise dos principais obstáculos enfrentados, possíveis resistências institucionais aos 
processos de mudanças/inovações propostos, bem como sugestões de aprimoramento e 
continuidade da estratégia de implementação. 

 

Produto 19. Dimensão Comunicação: Proposta de Política de Comunicação  

O relatório apresentará a versão final da proposta da Política de Comunicação para 
modernização da gestão penal a partir do documento inicial apresentado, considerando aportes 
dos atores relevantes, experiência do projeto piloto in loco nas ações da estratégia de 



comunicação, evolução das demais atividades do PRODOC e dinâmicas observadas. A versão final 
do produto deve garantir a adequação e factibilidade das estruturas, fluxos e ferramentas 
propostos em relação à realidade local, garantindo a compreensão, reprodutibilidade e 
sustentabilidade da política, assim como a versão final das peças de comunicação desenvolvidas 
(informes, boletins, newsletter, releases, campanhas, conteúdo para site, mídias sociais, etc). O 
relatório deve ainda conter a avaliação da implementação piloto da estratégia de comunicação 
e da política de comunicação para a modernização da gestão penal em Rondônia. O produto deve 
apresentar análise dos processos e dos resultados das intervenções de forma alinhada aos 
resultados do projeto. Além da descrição objetiva dos resultados obtidos, o produto deve 
apresentar uma leitura sistêmica quanto ao desenvolvimento dos produtos elaborados no 
decorrer da ação. Essa leitura deve incluir a análise dos principais obstáculos enfrentados, 
oportunidades a serem exploradas futuramente e sugestões de aprimoramento e continuidade 
para o sucesso da política e novas ações/ estratégias de comunicação.  

 
 
6. Habilitação  
 
As instituições interessadas em participar do edital deverão apresentar:  
 

(i) Proposta técnica que contemple proposta com definição de objeto, método, objetivos do 
trabalho, cronograma, riscos afetos à execução do projeto e correspondentes ações 
mitigadoras.  
 
a) Relação nominal da equipe-chave, que deverá ser composta por, no mínimo:   

● 1 coordenador geral da equipe: profissional com título acadêmico mínimo em 
nível de pós-graduação em área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas 
ou área compatível com os objetos  previstos neste edital,  com experiência na 
coordenação ou implementação de projetos nas áreas de políticas penais e 
experiência em coordenação de equipes. 

● 4 especialistas.: profissionais com nível superior compatível com os objetos 
previstos neste edital e experiências na área de atuação do projeto (governança, 
regionalização, comunicação, formação profissional e gestão de pessoas).       

 
Para fins de apresentação da equipe-chave, deverão ser apresentados os currículos de 
todos os membros e suas respectivas qualificações pessoais, incluindo o endereço 
eletrônico (e-mail) e telefones para contato. A equipe-chave deverá ser constituída 
considerando a necessidade de mobilização de saberes e práticas de diferentes áreas do 
conhecimento, conforme as diretrizes de pesquisa e em alinhamento com a metodologia 
a ser apresentada pela instituição.  

 
 
É facultado ao licitante formar equipe com número superior à composição da equipe-
chave. Contudo, para efeitos de pontuação, será considerada exclusivamente a 
composição da equipe-chave.  
 
Todos os membros da equipe deverão ter disponibilidade de atuação no estado de 
Rondônia, conforme plano de trabalho individual. Por sua vez, o plano de trabalho 
institucional deverá prever obrigatoriamente, durante toda a vigência contratual, 
mesmo que em sistema de rodízio, a presença física de ao menos um dos membros da 
equipe. Espera-se que a instituição mantenha suporte administrativo suficiente para dar 
conta das tarefas de organização e gerenciamento do contrato. 



 
 
 
 

b) Comprovação de experiência do licitante, com ênfase em sua experiência anterior na área 
temática, ou ainda demonstrar experiência na elaboração e aplicação de metodologia.  

 
A Instituição proponente deve comprovar seu histórico e experiência em 
desenvolvimento de capacidades institucionais públicas, preferencialmente na 
área de políticas penais .  
 
Com relação à apresentação da equipe-chave e da instituição proponente, serão 
consideradas somente as informações encaminhadas como parte integrante das 
propostas. Deverão ser incluídas nas propotas todas as informações pertinentes ao 
julgamento desses critérios, mesmo que constantes em currículos, sites 
institucionais e outros.  

 
c) Cronograma de realização do projeto, observando os marcos inicial e final estabelecidos 
nesta Convocação para execução do projeto, bem como, o prazo para entrega dos produtos 
e desembolso que estão detalhados neste edital.  
 
(ii) Proposta financeira com descrição dos custos de realização dos produtos e atividades 
previstas nestes termos de referência.  

 
 
7. Cronograma de produtos e pagamento  
 
Os valores serão repassados em conformidade com o cronograma de desembolso estabelecido 
no acordo:  

 

PARCELA DESEMBOLSO PRAZO PRODUTO 

1ª 10% 
30 dias após assinatura 
do contrato 

1º Produto 

2ª 4% 90 dias após assinatura 
do contrato 
 

2º Produto  

3ª 4% 3º Produto 

4ª 4% 4º Produto  

5ª 6% 105 dias após assinatura 
do contrato 
 

5º Produto  

6ª 6% 6º Produto 

7ª 4% 
150 dias após a 
assinatura do contrato 

7º Produto  

8ª 6% 195 dias após a 
assinatura do contrato 
 

8º Produto 

9ª 4% 9º Produto  

10ª 4% 10º Produto  

11ª 7% 
240 dias após a 
assinatura do contrato 

11º Produto  

12ª 4% 330 dias após a 
assinatura do contrato  

12º Produto  

13 ª 4% 13º Produto  

14 ª 4% 
390 dias após a 
assinatura do contrato 

14º Produto  

15 ª 4% 15º Produto  

16 ª 6% 16º Produto  



17 ª 6% 
480 dias após a 
assinatura do contrato 

17º Produto  

18 ª 7% 18º Produto  

19 ª 6% 19º Produto 

 480 dias  

 
 
 
 
As instituições deverão apresentar os produtos à equipe da SEJUS, em meio eletrônico, conforme 
definição da supervisão. Caso necessário, o deslocamento de seu(s) representante(s) a Rondônia 
para apresentação dos produtos é de responsabilidade da contratada.  
 
Custos relacionados à realização das atividades previstas deverão ser incluídas na proposta de 
orçamento apresentada pela instituição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Anexos 
 
  



ANEXO A - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA TÉCNICA 

 
A proposta técnica deverá ser redigida em língua portuguesa e conter os seguintes itens:  
 
A. Contextualização da proposta  
B. Objetivo geral  
C. Objetivo específico  
D. Justificativa  
E. Metodologia proposta  
F. Atividades e cronogramas de trabalho  
G. Resultados esperados  
H. Orçamento  
I. Outras informações relevantes  
J. Fontes e referências bibliográficas. 

 
ANEXO B - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
Este documento contém a descrição dos procedimentos e critérios a serem adotados para 
avaliação, julgamento e classificação das propostas das concorrentes.  
 
 
2. TIPO DE AVALIAÇÃO  
 
As propostas serão avaliadas pelo Comitê de Avaliação, segundo critérios de Técnica (70%) e 
Preço (30%).  
 
 
3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  
 

● Aferição dos itens obrigatórios e pontuáveis das propostas técnicas com o fim de se 
estabelecer a pontuação técnica final de cada licitante.  

● Análise das propostas de preço de cada licitante classificado, a fim de se verificar sua 
correspondência em relação às informações prestadas na proposta técnica e estabelecer 
a pontuação da proposta de preço.  

● Análise combinada de técnica e preço com o objetivo de se estabelecer a grade final de 
classificação e de se conhecer a concorrente vencedora.  

 
 
4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  
 
As propostas técnicas das concorrentes serão submetidas à aferição dos itens pontuáveis relativos 
à Capacidade Técnica de cada concorrente.  
 
Essa aferição tomará por base:  



A qualificação e experiência do licitante, qualificação e experiência da equipe-chave e 
adequação da proposta técnica (plano de trabalho e metodologia) (pontuação máxima 100 
pontos), conforme abaixo:  
 
 

CRITÉRIOS  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

1. Qualificação e Experiência do Licitante  20 

2. Qualificação e Experiência da Equipe-Chave (1 coordenador/a e 4 
especialistas) 

40 

3. Adequação da Proposta Técnica (plano de trabalho, metodologia)  40 

Nota Técnica (NT)  100 

 
Será considerada classificada para a avaliação da proposta financeira toda Licitante que obtiver a 
Nota Técnica (NT) mínima de 70 (setenta) pontos do total da pontuação máxima de 100 (cem) 
pontos.  
 
A proposta não classificada na qualificação técnica não terá a proposta financeira avaliada.  
 
A Metodologia apresentada pela concorrente tem por finalidade avaliar a sua adequação aos 
termos de referência.  
 
 
Conteúdo das Propostas Técnicas  
 
A proposta técnica deverá ser apresentada com redação no idioma português, em papel 
timbrado, sem emendas, rasuras ou sobrescritos. As propostas deverão ser numeradas 
sequencialmente, datadas e assinadas nas respectivas páginas finais pelo representante legal da 
licitante, rubricadas as demais, obedecendo ao roteiro de elaboração da proposta técnica, sem 
omissão de nenhum dos capítulos relacionados.  
 
A proposta técnica deverá ser elaborada de acordo com o seguinte roteiro:  
 
 

a) Identificação do Proponente  
 
Identificação do  licitante . A identificação deve conter:  

❖ razão social;  
❖ CNPJ;  
❖ endereço;  
❖ Dados bancários (conta corrente em nome do CNPJ da proponente) 
❖ registro do licitante em sua sede ou na filial que está apresentando a proposta;  
❖ telefones da matriz ou da filial responsável pela proposta; e,  
❖ nome, cargo, telefone e-mail do representante legal do concorrente.  

 
 

b) Plano Integrado de Ação  
 
Neste item o licitante deverá propor a sequência prevista das atividades que serão executadas 
para atendimento do projeto. Além da descrição de como cada atividade será realizada, o plano 



deverá indicar a duração de cada atividade, o relacionamento entre elas, os marcos e os prazos 
de entrega dos produtos e subprodutos, bem como a composição, qualificação e experiência da 
equipe-chave que deverá executar o projeto, bem como a experiência do licitante. O plano 
proposto deverá ser coerente com a metodologia, demonstrando uma compreensão dos termos 
de referência e habilidade para traduzi-lo em um plano de trabalho factível.  
 
 

c) Metodologia para Execução do Projeto  
 
A metodologia e o plano de atividades são componentes-chave da proposta técnica. Neste item 
deve ser descrita a metodologia que será utilizada em cada fase de execução do projeto, incluindo 
seu gerenciamento global, atividades relacionadas a gestão do contrato, assim como as 
estratégias para implementação do projeto de forma articulada com a rede de atores locais, da 
SEJUS e do sistema de justiça criminal.  
 
O licitante deverá explicar sua compreensão dos objetivos do trabalho, sobre o modelo de gestão 
de políticas penais que orienta a parceria, o enfoque dos serviços, a metodologia para executar 
as atividades e obter o produto esperado e o grau de detalhe deste produto. Deverá ainda 
identificar os riscos na execução das atividades e os respectivos mitigadores.  
 
 
I - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  
 
A avaliação das propostas técnicas será efetuada pela análise dos documentos entregues pelas 
concorrentes, feitas pelo Comitê de Avaliação devidamente constituído para este fim.  
 
A avaliação das Propostas Técnicas será realizada observando os critérios e a pontuação máxima 
conforme definidos abaixo.  
 
Essa aferição de Nota Técnica tomará por base a seguinte Matriz de pontuação para avaliação das 
propostas técnicas:  
 

Critérios de Avaliação 
Ponto

s 
Totai

s Critérios 
Questões a serem 

consideradas 
Escala de Pontuação 

Qualificação e Experiência do Licitante [20 pontos] 

1.1 

Experiência 
comprovada na 
execução de projetos 
na área temática 
e/ou correlatas ao 
objeto deste edital.  

É obrigatório apresentar 
atestados de capacidade 
técnica emitidos por 
diferentes pessoas jurídicas 
de direito público ou 
privado comprovando 
experiência.  
 
Obs: se o atestado se referir 
às duas áreas, será  
contabilizado duas vezes. 
 
Obs: Políticas penais tratam 
de atividades na área de 

Experiência atestada na 
área de desenvolvimento 
de capacidades 
institucionais:  
2 pontos para cada 
atestado, sendo o máximo 
10 pontos 
 

20 

Experiência atestada na 
área de políticas penais:  
2 pontos para cada 
atestado, sendo o máximo 
10 pontos 
 



responsabilização penal: na 
porta de entrada do sistema 
penal (audiência de 
custódia, medidas 
cautelares), na execução de 
medidas (alternativas 
penais, monitoração 
eletrônica, privação de 
liberdade), na porta de 
saída (serviços para pessoas 
egressas) e gestão dos 
serviços penais 
(administração, 
corregedorias, ouvidorias e 
escolas dos serviços penais, 
bem como ações de 
participação e controle 
social da política penal). 

Total da Qualificação da Instituição  20 

Qualificação e Experiência da Equipe-Chave [40 pontos] 

2.1 
Qualificação e 
experiência do 
coordenador/a 

É obrigatório que possua 
formação acadêmica 
mínima de pós-graduação 
em ciências sociais 
aplicadas ou área 
compatível com os objetos  
previstos neste edital 

5 pontos: doutorado em 
ciências sociais aplicadas 
ou área compatível com 
os objetos previstos neste 
edital*  
3 pontos: mestrado em 
ciências sociais aplicadas 
ou área compatível com 
os objetos previstos neste 
edital*.  
2 pontos: pós-graduação 
adicional (latu sensu, 
mínimo de 360 horas) em 
ciências sociais aplicadas 
ou área compatível com 
os objetos previstos neste 
edital*.  
*Será pontuado apenas 1 
certificado por titulação.  

5 

É obrigatório que possua 
um mínimo de 6 anos de 
experiência na coordenação 
ou implementação de 
projetos nas áreas de 
políticas penais, sendo 
consideradas apenas as 
experiências com prazo 
igual ou superior a 6 (seis) 
meses. 

10 pontos: 10 ou 9 anos de 
experiência  
7 pontos: 8 ou 7 anos  
experiência  
3 pontos: 6 anos de 
experiência 

10 



É obrigatório que possua no 
mínimo 2 experiências e 5 
anos de atuação em 
coordenação de equipes 
nos últimos 10 anos* 
*Serão consideradas 
apenas as experiências com 
prazo igual ou superior a 6 
(seis) meses.  

5 pontos: 10 ou 9 anos de 
experiência 
3 pontos: 8 a 6 anos de 
experiência 
1 ponto: 5 anos de 
experiência 

5 

2.2 

Qualificação e 
experiência dos 
especialistas da 
equipe-chave de 
pesquisa  
 
 
OBS.: O licitante 
deverá elencar os 4 
especialistas que 
comporão a equipe-
chave.  

É obrigatório que toda a 
equipe-chave de 
especialistas tenha nível 
superior compatível com os 
objetos previstos neste 
edital.  

10 pontos: 4 profissionais 
da equipe chave com 
doutorado ou mestrado 
em ciências sociais 
aplicadas ou área 
compatível com os 
objetos de intervenção 
previstos neste edital  
 
7 pontos:  4 profissionais 
da equipe chave com até 2 
doutorados ou mestrado 
e 2 pós-graduados (latu 
senso, 360 horas) em 
ciências sociais aplicadas 
ou área compatível com 
os objetos de intervenção 
previstos neste edital  
 
5 pontos: 4 profissionais 
da equipe chave com até 1 
doutorado ou mestrado e 
3 pós-graduados (latu 
senso, 360 horas) em 
ciências sociais aplicadas 
ou área compatível com 
os objetos de intervenção 
previstos neste edital  
 
3 ponto: 4 profissionais da 
equipe chave com pós-
graduação (latu sensu, 
mínimo de 360 horas) em 
ciências sociais aplicadas 
ou área compatível com 
os objetos de intervenção 
previstos neste edital 

10 



     É obrigatório que cada 
especialista possua no 
mínimo 3 (três) 
experiências na área de 
atuação do projeto 
(governança, 
regionalização, 
comunicação, formação 
profissional e gestão de 
pessoas)*       
*Serão consideradas 
apenas as experiências com 
prazo igual ou superior a 6 
(seis) meses. 

10 pontos: acima de 20 
experiências 
comprovadas, 
cumulativamente, entre 
os membros da equipe. 
 
7 pontos: 18 experiências 
comprovadas, 
cumulativamente, entre 
os membros da equipe. 
 
5 pontos: 15 experiências 
comprovadas, 
cumulativamente, entre 
os membros da equipe. 
 
3 pontos: 12 experiências 
comprovadas, 
cumulativamente, entre 
os membros da equipe. 

10 

Total da Qualificação da Equipe-Chave  40 

Adequação da Proposta Técnica (plano de trabalho, metodologia) [40 pontos] 

3.1 

Abordagem proposta 
para realização do 
trabalho 
demonstrando o 
grau de 
entendimento da 
empresa ou 
organização para as 
atividades descritas 
nos objetivos e 
requisitos dispostos 
nos TOR - escopo da 
tarefa bem definido.  

A proposta deve ser 
elaborada considerando as 
atividades a serem 
executadas conforme os 
TOR e baseada na 
interpretação da empresa 
ou organização, 
considerando estratégias 
para a entrega dos produtos 
esperados e os diferentes 
interessados que precisam 
ser envolvidos nas 
diferentes atividades. A 
pontuação será dada a 
partir do planejamento de 
realização das atividades a 
serem executadas como 
descritas no Termo de 
Referência, indicando as 
bases de dados e as 
ferramentas a serem 
utilizadas como subsídio na 
elaboração da metodologia.  

15 pontos: Excelente 
evidência da capacidade 
para atender e superar os 
requisitos  
12 pontos: Boa evidência 
da capacidade para 
atender e superar os 
requisitos  
10 pontos: Evidência 
Satisfatória da capacidade 
para atender os requisitos  
7 pontos: Evidência 
marginalmente aceitável / 
fraca da capacidade para 
atender os requisitos  
3 pontos: Insuficiente: 
nenhuma evidencia que 
demonstre capacidade 
para atender aos 
requisitos  
0 pontos: Nenhuma 
informação submetida ou 
inaceitável conforme os 
requisitos  

15 

3.2 

Qualidade técnica da 
metodologia de 
forma a assegurar a 
eficiência e o melhor 

Até que ponto a proposta é 
viável, contendo uma 
metodologia coerente 
considerando os produtos 
requisitados. A metodologia 

15 pontos: Excelente 
evidência da capacidade 
para atender e superar os 
requisitos  

15 



custo benefício do 
projeto.  

será pontuada a partir da 
resposta aos desafios 
apresentados nos termos 
de referência.  

12 pontos: Boa evidência 
da capacidade para 
atender e superar os 
requisitos  
10 pontos: Evidência 
Satisfatória da capacidade 
para atender os requisitos  
7 pontos: Evidência 
marginalmente aceitável / 
fraca da capacidade para 
atender os requisitos  
3 pontos: Insuficiente: 
nenhuma evidencia que 
demonstre capacidade 
para atender aos 
requisitos  
0 pontos: Nenhuma 
informação submetida ou 
inaceitável conforme os 
requisitos  

3.3 

Clareza Geral da 
Proposta: os 
elementos 
apresentados estão 
claros e na sequência 
das atividades e o 
planejamento é 
lógico, realista, 
eficiente, prevendo a 
entrega dos 
produtos 
pontualmente.  

A proposta deve tratar 
especificamente das 
prioridades e produtos 
detalhados nos TOR e 
também estabelecendo a 
divisão e coordenação de 
tarefas entre os integrantes 
da equipe-chave. A 
pontuação será dada por 
meio da análise dos 
elementos apresentados  e 
a sua articulação realista 
com o cronograma de 
execução proposto nos 
termos de referência. 
Ademais, a proposta deverá 
considerar a interlocução 
periódica com instâncias de 
governança da SEJUS, 
visando monitoramento e 
avaliação do processo de 
implementação.  

10 pontos: Excelente 
evidência da capacidade 
para atender e superar os 
requisitos  
8 pontos: Boa evidência 
da capacidade para 
atender e superar os 
requisitos  
7 pontos: Evidência 
Satisfatória da capacidade 
para atender os requisitos  
5 pontos: Evidência 
marginalmente aceitável / 
fraca da capacidade para 
atender os requisitos  
2 pontos: Insuficiente: 
nenhuma evidencia que 
demonstre capacidade 
para atender aos 
requisitos  
0 pontos: Nenhuma 
informação submetida ou 
inaceitável conforme os 
requisitos 

10 

Total do Plano de Trabalho e Abordagem  40 

TOTAL DE PONTOS  100 

 
Para fins de atendimento ao presente edital, será obrigatório o que se segue:  
 



▪ A experiência da empresa ou organização da sociedade civil será comprovada por meio 
da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos em favor do licitante, 
impressos em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas, nos quais esteja 
comprovada a experiência das diretrizes deste edital.  

▪ Deverá constar em cada atestado: nome (razão social), CNPJ e endereço completo da 
Contratante e da Contratada; características do trabalho realizado (denominação, 
natureza, descrição e finalidade); local de execução dos serviços; período de realização 
(dd/mm/aa a dd/mm/aa); metodologia e recursos utilizados; data da emissão, nome, 
cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado.  

▪ A formação de integrantes da equipe-chave será comprovada por meio da apresentação 
de cópia autenticada de diploma/certificado reconhecido pelo Ministério da Educação ou 
certificados correspondentes a especialidade.  

▪ A experiência profissional da equipe-chave será comprovada por meio da apresentação 
de currículo, devidamente assinado pelo profissional contendo declaração de que 
concorda com a sua indicação pela Licitante para compor a equipe do projeto, data e 
assinatura do técnico.  

 
Nota: A equipe responsável pelo procedimento reserva-se o direito de realizar diligências com as 
licitantes para clarificar eventuais informações entendidas necessárias, apresentadas na 
proposta, e/ou incompatíveis com as descrições realizadas.  
 
Observação: O cronograma de trabalho não deverá ultrapassar o prazo máximo estabelecido nos 
termos de referência.  
 
 
 
 
 
 
 
II - AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO  
 
Para o cálculo da nota da proposta de preço será utilizada a seguinte fórmula:  

 
NC(i) = 100 x (MinPP / Ppi)  
 
Onde:  
NC(i) = Nota da proposta comercial  
MinPP = Proposta de menor preço  
Ppi = Proposta de preço em avaliação  
 
 

A proposta de menor preço terá a nota 100 (cem).  
 
 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
O Resultado Final (RF) será a soma da Nota Técnica Final NT(i) multiplicada pelo fator 0,70, com a 
Nota da Proposta Comercial (NC(i) multiplicada pelo fator 0,30, ou seja:  

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

 



Será selecionada a proposta que alcançar o maior Resultado Final (RF).  
 
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
Em caso de empate no resultado final da avaliação, será considerada vencedora a Licitante que 
obtiver maior pontuação nos seguintes fatores relacionados abaixo:  
 
1º item para desempate: Experiência e Composição da Equipe  
2º item para desempate: Metodologia e Adequação Temática  
3º item para desempate: Instituições Provenientes de Unidades  da Federação da Região Norte  
 
  



Critérios da Avaliação Técnica  
 

Resumo dos Formulários de Avaliação das Propostas Técnicas  Pontuação  

1. Qualificação e Experiência do Licitante  20 
2. Qualificação e Experiência da Equipe-Chave (1 coordenador e 4 especialistas)  40 
3. Adequação da Proposta Técnica (plano de trabalho, metodologia)  40 
 Total  100 

 

Seção 1. Qualificação e Experiência do Licitante Pontuação  

Qualificação e Experiência do Licitante  

1.1 
É obrigatório apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por diferentes 
pessoas jurídicas de direito público ou privado comprovando experiência na 
realização das pesquisas aplicadas.  

20 

Total Seção 1  20 

 

Section 2. Qualificação e Experiência da Equipe-Chave Pontuação  

Qualificação e Experiência do Coordenador 20 

2.1  

É obrigatório que possua formação acadêmica mínima de pós-graduação em ciências 
sociais aplicadas ou área compatível com os objetos  previstos neste edital 

5 

É obrigatório que possua um mínimo de 6 anos de experiência na coordenação ou 
implementação de projetos nas áreas de políticas penais 

10 

É obrigatório que possua no mínimo 2 experiências e 5 anos de atuação em 
coordenação de equipes nos últimos 10 anos 

5 

Qualificação e Experiência dos Especialistas da Equipe-Chave  20 

2.2  

É obrigatório que toda a equipe-chave de especialistas tenha nível superior 
compatível com os objetos previstos neste edital 

10 

É obrigatório que cada especialista possua no mínimo 3 (três) experiências na área 
de atuação do projeto (governança, regionalização, comunicação, formação 
profissional e gestão de pessoas) 

10 

Total Seção 2  40 

*Serão consideradas apenas as experiências com prazo igual ou superior a 6 (seis) meses. 
 

Adequação da Proposta Técnica (plano de trabalho, metodologia) Pontuação  

Abordagem proposta para realização do trabalho demonstrando o grau de entendimento 
da empresa para as atividades descritas nos objetivos e requisitos dispostos nos TOR - 
escopo da tarefa bem definido  

 

3.1 

A proposta deve ser elaborada considerando as atividades a serem executadas 
conforme os TOR e baseada na interpretação da empresa, considerando estratégias 
para a entrega dos produtos esperados e os diferentes interessados que precisam 
ser envolvidos nas diferentes atividades. A pontuação será dada a partir do 
planejamento de realização das atividades a serem executadas como descritas nos 

15 



Termos de Referência, indicando as bases de dados e as ferramentas a serem 
utilizadas como subsídio na elaboração da metodologia.  

Qualidade técnica da metodologia de forma a assegurar a eficiência e o melhor custo 
benefício do projeto.  

 

3.2 
Até que ponto a proposta é viável, contendo uma metodologia coerente 
considerando os produtos requisitados. A metodologia será pontuada a partir da 
resposta aos desafios apresentados nos termos de referência.  

15 

Clareza Geral da Proposta: os elementos apresentados estão claros e na sequência das 
atividades e o planejamento é lógico, realista, eficiente, prevendo a entrega dos produtos 
pontualmente e de forma articulada com instâncias de governança da SEJUS..  

 

3.3 

A proposta deve tratar especificamente das prioridades e produtos detalhados nos 

TOR e também estabelecendo a divisão de tarefas entre os integrantes da equipe -

chave. A pontuação será dada por meio da análise dos elementos apresentados  e a 

sua articulação realista com o cronograma de execução proposto nos termos de 

referência.  

10 

Total Seção 3  40 

 


