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EDITAL – CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº. 03/2008
TIPO TÉCNICA E PREÇO

Projeto OEI/BRA- 08/004 – Fortalecimento e Consolidação dos Processos de 
Gestão e Pesquisa do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

A OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação a Ciência e a 
Cultura torna público, para o conhecimento dos interessados, que receberá no Setor 
Hoteleiro Sul – SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Sala 919 até as 10:00 horas, do 
dia 20 de outubro de 2008,  Documentos de Habilitação e Propostas Técnicas e de 
Preço  para  contratação  de  Empresa/Instituição  especializada  nos  serviços 
especificados no item 1 deste Edital. A presente licitação, de MELHOR TÉCNICA E 
MENOR PREÇO, obedecerá às disposições fixadas neste Edital e em seus anexos, 
disponíveis, via internet, no endereço eletrônico:  www.oei.org.br  , com as seguintes 
principais características:

1. OBJETO

Contratação  de  empresa  especializada  com  vistas  a  elaborar  estudo  sistemático, 
coletando informações  e  dados  sobre  as  condições  socioculturais  e  educativas  da 
população prisional, verificando o perfil dos professores, monitores, condições de oferta 
de  educação,  dentre  outros  aspectos  necessários  à  implantação,  ao  aumento  e  à 
qualificação da oferta de educação no sistema prisional, devendo para tanto realizar os 
seguintes  serviços:  a)  Elaborar  Documento  contendo  fundamentos  conceituais  e 
metodológicos  de  pesquisa  diagnóstica;  b)  Elaborar  instrumentos  de  pesquisa  com 
levantamento  de  dados  e  informações,  consoante  demandas  apresentadas  pela 
Coordenação do Projeto; c) Elaboração de dicionário de variáveis e base de dados 
para futura análise; d) Elaboração de documento de referência com orientações para 
utilização do dicionário de variáveis e base de dados a ser disponibilizado para as 
empresas responsáveis pelas demais etapas da pesquisa: aplicação dos instrumentos 
e análise dos dados; e) Realização de pré-teste para validação dos instrumentos de 
pesquisa elaborados;  f)  Testagem da aplicabilidade do dicionário de variáveis  e do 
banco de dados criados a partir dos resultados do pré-teste; g) Elaboração de Relatório 
detalhado dos resultados da validação dos instrumentos de pesquisa; h) 

http://www.oei.org.br/
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Padronização do formato do relatório final decorrente da aplicação dos instrumentos de 
pesquisa;  i)  Treinamento  com  representantes  das  empresas  que  vierem  a  ser 
contratadas para a aplicação dos instrumentos.  

O  Termo de  Referência  constitui  parte  integrante  deste  Edital,  devendo  a  licitante 
observar na prestação dos serviços as especificações dos produtos no referido Termo 
de  Referência  –  Anexo  A.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação, empresas que atendam integralmente às 
condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.

2.2. É vedada a participação de empresas ou instituições: 

2.2.1.  Em processo  de  falência,  sob  concurso  de  credores,  em dissolução  ou  em 
liquidação;

2.2.2.  Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
Pública.

3.  DA  APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  E  DAS 
PROPOSTAS

3.1.  A licitante destinará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no endereço constante do 
preâmbulo  deste  Edital,  os  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  e  as  PROPOSTAS 
TÉCNICA e DE PREÇO, em envelopes individuais lacrados, identificando a licitação, o 
licitante, inclusive o telefone e fax, e cada invólucro, conforme abaixo:

- envelope 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

- envelope 02 – “PROPOSTA TÉCNICA”

- envelope 03 – “PROPOSTA DE PREÇO”
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3.2.  Não  serão  aceitos  adendos  ou  substituições  de  quaisquer  documentos,  nem 
retificação de preços ou condições, após a entrega e o recebimento dos envelopes.

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1.  Para  fins  de  habilitação  ao  certame,  os  interessados  terão  de  satisfazer  aos 
requisitos relativos à:

4.1.1. Habilitação Jurídica

4.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

4.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício.

4.1.2 Regularidade Fiscal
 
4.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

4.1.2.2.  Prova de inscrição  no cadastro  de  contribuintes  estadual  ou  municipal,  se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;

4.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

4.1.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS);

4.1.2.5.  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social,  demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CND/INSS).
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4.1.3. Qualificação Econômico-Financeira

4.1.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

4.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa.

4.1.4. Qualificação Técnica

4.1.4.1.  Atestado  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado, 
informando que o licitante prestou ou vem prestando serviços compatíveis com o objeto 
licitado, e que o mesmo é de qualidade satisfatória;

4.1.4.2. Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais e, ainda, que recebeu todos os documentos necessários para o 
cumprimento das obrigações objeto deste Edital;

 4.1.4.3.  A  licitante  deverá  apresentar  declaração,  devidamente  assinada  por  seu 
representante legal, sob as penas da lei de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, ou menor (es) de 16 (dezesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos de idade.

4.2. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

a) em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
b) em nome da filial, se o licitante for a filial;
c) com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias de antecedência 

à data de abertura das propostas,  quando não possuírem prazo de validade 
expresso, não se enquadrando, neste caso, os documentos cuja  validade seja 
indeterminada.
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4.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 
original,  por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório ou publicação em 
órgão  de  Imprensa  Oficial.  Aqueles  emitidos  em  língua  estrangeira  deverão  ser 
entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa efetuada por Tradutor 
Juramentado e devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua 
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

5. PROPOSTA TÉCNICA

5.1. O envelope de proposta técnica deverá conter:

5.1.1.  A  proposta  deverá  conter  identificação da empresa,  a  metodologia que será 
utilizada,  ou  seja  o  plano  de  Trabalho  contendo  a  proposta  de  execução  a  ser 
desenvolvida.
 
5.1.2. Deverá apresentar também um portfólio, com os trabalhos já desenvolvidos pela 
empresa, assemelhados ao produto proposto.

5.1.3. Atestado(s) assinado(s) por pessoa jurídica pública ou privada informando que a 
licitante prestou ou vem prestando serviços compatíveis com o objeto licitado, e que o 
mesmo é de qualidade satisfatória.
 
5.1.4. A  licitante  deverá  apresentar  Equipe  Técnica  com  formação  conforme 
especificado no item 6, Linha B do Termo de Referência -  Anexo A;
 
5.1.5. A licitante deverá indicar os nomes, bem como, apresentar currículo e cópia dos 
documentos que forem mencionados nesses currículos, como forma de comprovação, 
para  os  cargos  de  Pesquisador  Senior;  Estatístico  e  Psicometrista  (opcional); 
Profissional  na  área  de  educação,  preferencialmente,  especialista  na  modalidade 
educação de jovens e adultos; Profissional da área de ciências humanas ou sociais, 
preferencialmente com experiência na área Prisional.
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5.1.6. Deverá a licitante, no caso do Pesquisador Senior,  apresentar atestado(s) ou 
declaração de Instituição Pública ou Privada de que o profissional possui experiência 
comprovada de 5 (cinco) anos em estudos quantitativos e /ou avaliações e participação 
em 02 (dois) trabalhos  que envolvam pesquisas de campo; 
5.1.7.  A  Licitante  deverá  apresentar  comprovação  do  vínculo  dos  profissionais 
mencionados no parágrafo anterior com a organização por meio de um dos seguintes 
documentos:

a)Contrato Social (quando se tratarem de sócios da empresa);
b)Carteira de Trabalho e Previdência Social;
c)Certidão comprovando a inscrição do profissional no quadro técnico da orga-
nização, emitida pelo respectivo Conselho Profissional;
d)Contrato de Trabalho;
e)Contrato de Prestação de Serviços;
f)  Termo de Adesão ou de associação aprovando o ingresso do profissional 
em caso de empreendimento solidário.

Não serão aceitos, para fins da comprovação requerida neste item, compromis-
sos ou declarações de intenção de formalização de vínculos futuros.

5.1.8. A licitante deverá manter um responsável pelo Projeto disponível, em local fixo, 
para  atendimento à  OEI  e  à  Diretoria  de Políticas  Penitenciárias  do  Departamento 
Penitenciário Nacional- Ministério da Justiça.
 
5.1.9. É vedada a    apresentação dos mesmos profissionais por mais de uma licitante, 
sob pena de desclassificação.

5.2.  Todos  os  documentos  exigidos  no  item  anterior  são  de  caráter  obrigatório, 
devendo ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

6. DA PROPOSTA DE PREÇO

6.1.  A  proposta  deverá  ser  elaborada  com  preços  expressos  em  moeda  corrente 
nacional  e  apresentada  sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas  que  possam 
comprometer o seu teor, datada e assinada, consignando expressamente:
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6.1.1. preço total da proposta (numericamente e por extenso);

6.1.2  prazo  de  validade  não  inferior  a  90  (noventa)  dias,  contado  da  data 
estabelecida  para  apresentação  dos  envelopes  de  documentação  de 
habilitação e propostas.

6.2. Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar planilha de composição 
de custos, não se admitindo qualquer cotação de valor zero;

6.3. No valor da proposta deverão estar inclusos todos os custos dos serviços, tais 
como: salários, encargos sociais e fiscais, impostos/taxas, despesas administrativas, 
lucro  e  quaisquer  despesas  que  se  façam  necessárias  à  execução  dos  serviços 
contratados.

7. DO PROCEDIMENTO

7.1.  No  local,  hora  e  data  estabelecidos  para  apresentação  dos  documentos  de 
habilitação e propostas, será procedida à abertura dos envelopes de Documentos de 
Habilitação (envelope nº. 01);

7.2.  Após  o  exame  da  documentação,  serão  divulgados  os  nomes  dos  licitantes 
habilitados e inabilitados. Habilitados todos os licitantes e renunciado o prazo recursal 
serão abertos os invólucros que contêm as Propostas Técnicas (envelope nº.  02). 
Caso contrário, após a divulgação dos nomes dos licitantes habilitados e inabilitados e 
observados os prazos estabelecidos no item 13 para o recebimento e julgamento de 
recurso,  a  Comissão  de  Licitação  marcará  data  e  horários  para  a  abertura  dos 
envelopes das Propostas Técnicas (envelope nº. 02);

7.3.  Procedida a abertura das Propostas Técnicas,  e após análise das mesmas, a 
Comissão  de  Licitação  divulgará  o  nome  dos  licitantes  classificados,  com  seus 
respectivos índices técnicos, e o dos desclassificados. Observados os prazos legais 
para o recebimento e julgamento de recursos, a Comissão marcará data e horário para 
a abertura dos envelopes das Propostas de Preço (envelope nº. 03);
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7.4. O representante da licitante, assim credenciado através de procuração, contrato 
ou documento equivalente, terá amplos poderes para tomar quaisquer decisões sobre 
a  licitação,  inclusive  quanto  à  desistência  de  interposição  de  recursos,  durante  a 
sessão de abertura dos invólucros;

7.5. É dispensável a presença de representantes das empresas licitantes durante as 
sessões  de  julgamento  das  habilitações  e  classificação.  É  suficiente  o  envio  dos 
documentos pelos Correios, obedecidos, neste caso, os prazos previstos neste Edital;

7.6. De cada sessão realizada será lavrada à respectiva ata, que levará a assinatura 
dos membros da Comissão de Licitação e dos representantes dos licitantes presentes;

7.7. Os envelopes de proposta das empresas inabilitadas e/ou desclassificadas ficarão 
à disposição das mesmas para a retirada no prazo de 30 (trinta) dias,  após o que 
serão inutilizados sem quaisquer formalidades.

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

8.1. Serão habilitados as licitantes que cumprirem as exigências relativas à fase de 
habilitação;

 8.2. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Na avaliação e julgamento das propostas considerar-se-á a análise global;

9.2. A determinação da pontuação técnica de cada proposta será definida de acordo 
com os critérios e parâmetros estabelecidos no Anexo I deste Edital; 
9.3.  A  pontuação  técnica  atribuída  aos  licitantes  será  multiplicada  pelo  fator  de 
ponderação, de valor igual a 04 (quatro). O resultado técnico após a multiplicação pelo 
fator de ponderação será denominado de Índice Técnico;
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9.4. Após a classificação das Propostas Técnicas serão avaliados os preços fornecidos 
no envelope de nº. 03, atribuindo-se a pontuação conforme o Anexo II deste Edital;
 
9.5. A pontuação relativa ao preço deverá ser multiplicada pelo fator de ponderação de 
valor  igual  a  02  (dois).  O  resultado  preço  após  a  multiplicação  pelo  fator  de 
ponderação será denominado de Índice de Preço;

9.6. Será considerado vencedor a licitante que obtiver o maior número de pontos, em 
análise global, considerando os pontos atribuídos pela melhor técnica (Índice Técnico) 
somados aos pontos atribuídos pelo menor preço (Índice Preço), após a multiplicação 
pelos respectivos fatores de ponderação definidos nos itens 9.3 e 9.5;
 
9.7. Em caso de empate terá preferência a proposta que obtiver maior pontuação no 
Índice Técnico. Caso persista o empate terá preferência à proposta que obtiver maior 
pontuação no Índice Preço. Se mesmo assim persistir o empate haverá sorteio, em 
audiência pública, para definição do licitante vencedor;

9.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

9.9. Constituirá motivo para a desclassificação de propostas:

9.9.1.  cotação de preços  excessivos  ou  manifestamente  inexeqüíveis,  assim 
considerados aqueles  que não venham a ter  demonstrada a sua viabilidade 
através  de  documentação  que  comprove  sua  coerência  com  os  preços  de 
mercado;

9.9.2. descumprimento de quaisquer requisitos estabelecidos neste Edital.
  
10. DA LICITANTE VENCEDORA

10.1.  Após  a  homologação  do  resultado  do  julgamento  das  propostas,  a  licitante 
vencedora será convocada a assinar o Contrato,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da convocação, ficando acordado que, para efeitos (vigência) da contratação, 
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considerar-se-á a data estabelecida naquele instrumento, independentemente da sua 
assinatura;

10.2. Quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, 
fica  facultada  à  OEI  a  convocação  de  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de 
classificação, para fazê-lo em igual  prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 
ato convocatório, ou revogar a licitação.  

11. DO CONTRATO

11.1. O Contrato a ser firmado integra este edital para todos os fins e efeitos de direito, 
regulamentará as condições de sua execução,  bem como os direitos,  obrigações e 
responsabilidade das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da 
proposta vencedora;

11.2. A vigência, pagamento, repactuação, acompanhamento e fiscalização, supervisão 
dos  serviços,  garantia  contratual,  sanções  e  rescisão  obedecerão  às  disposições 
constantes da minuta do Contrato.

12. DAS PENALIDADES

12.1. Além das sanções estabelecidas na minuta do Contrato, a licitante que se recusar 
injustificadamente, a assinar o Contrato, estará sujeito à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da sua proposta, podendo, ainda, ficar impedido de licitar e contratar 
com a OEI pelo prazo de até 02 (dois) anos.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Caberá Recurso Administrativo dirigido à própria Comissão de Licitação no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata:

13.1.1.habilitação ou inabilitação do licitante;

13.1.2.julgamento das propostas;

13.1.3. indeferimento  do  pedido  de  inscrição  em  registro  cadastral,  sua 
alteração ou cancelamento.
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13.2. Das decisões da Comissão de Licitação em pedido de reconsideração caberá 
recurso hierárquico ao Diretor Regional da OEI no Brasil, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.3. A intimação dos atos alusivos ao julgamento da habilitação e das propostas será 
feita mediante publicação no site da OEI. Fica dispensada referida divulgação, quando 
presentes  todos  os  prepostos  dos  licitantes  no  ato  em  que  a  Comissão  adotar  a 
decisão, na qual os interessados tomarão ciência e será lavrada ata circunstanciada;

13.4. O recurso sobre habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas terá efeito 
suspensivo e dele tomarão conhecimento os demais licitantes que, querendo, poderão 
impugná-lo.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Não serão considerados os envelopes (documentos de habilitação e propostas) 
entregues após o prazo estabelecido no preâmbulo deste edital, bem como aqueles 
entregues, a tempo, em local diferente do determinado no preâmbulo deste Edital e que 
não tenham chegado à Comissão até o fim do prazo de recebimento estabelecido;

14.2. A participação da licitante pressupõe o conhecimento e aceitação de todas as 
condições previstas no Edital, não sendo consideradas quaisquer outras apresentadas 
em desconformidade com as suas exigências;

14.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento  apresentado  ou  a  inverdade  das  informações  nele  contidas  implicará 
imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

14.4.  É  facultada  à  Comissão  de  Licitação  ou  à  autoridade  superior  da  OEI,  em 
qualquer fase da licitação, a suspensão do certame para análise de documentação, 
bem  como  a  promoção  de  diligência,  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a 
instrução  do  processo  licitatório,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública;
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14.5.  A  Comissão  de  Licitação  solicitará  à  Diretoria  de  Políticas  Penitenciárias  do 
Departamento  Penitenciário  Nacional  -  MJ,  apoio  técnico  para  a  avaliação  das 
propostas técnicas apresentadas pelas licitantes; 

14.6.  A presente licitação poderá ser  anulada em qualquer  tempo,  desde que seja 
constatada  irregularidade  no  processo  e/ou  em  seu  julgamento,  ou  revogada  por 
conveniência da OEI ou do Ministério da Justiça, sem que caiba aos licitantes qualquer 
indenização;

14.7.Na hipótese de não haver expediente normal na data prevista para a abertura da 
presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia de funcionamento regular 
desta Organização, no mesmo local e horário estabelecido no preâmbulo deste edital;

14.8. A seu critério, a Comissão de Licitação poderá revelar erros ou omissões por 
mais  que não acarretem prejuízos  para o  objeto da  licitação,  para   a  OEI,  para a 
Ministério da Justiça e para qualquer dos licitantes.

14.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação.

14.10. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo na página da 
OEI,  no  endereço:  www.oei.org.br,  até  a  data  da  realização  da sessão  pública  de 
abertura dos envelopes de documentação, proposta técnica e proposta de preço, tendo 
em  vista  que  quaisquer  esclarecimentos/alterações  referentes  a  este  Edital  serão 
disponibilizados no referido endereço eletrônico.  

14.11. A entrega de qualquer documento relativo à presente licitação deverá ser feita 
na Comissão de Licitação, no horário e dia definido no preâmbulo, no Setor Hoteleiro 
Sul – SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco C, Sala 919, Brasília – DF, CEP: 70316-109. 
Quaisquer esclarecimentos porventura necessários para o perfeito entendimento deste 
Edital  deverão  ser  encaminhados  à  Comissão  de  Licitação,  através  de  e-mail 
(marcio.arruda@oei.org.br)  ou pelo fax nº.  61 – 3321.3375,  até  10 (dez)  dias úteis 
antes da data prevista para a abertura da documentação de habilitação.

mailto:marcio.arruda@oei.org.br
http://www.oei.org.br/
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15. DOS ANEXOS

15.1. O presente Edital se faz acompanhar dos seguintes anexos:

I    – Critérios e Parâmetros para a Pontuação Técnica (Índice Técnico);
II   – Critério e Parâmetros para a Pontuação Preço (Índice Preço);
A  – Termo de Referência;
B  – Minuta de Contrato.

Brasília – DF, 04 de setembro de 2008.

Márcio da Costa Arruda
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
Tabela de Pontuação

Critérios e Parâmetros para Pontuação Técnica (Índice Técnico)

- O Avaliador deverá assinalar "X" na coluna "Sim" para os itens que sejam atendidos 
integralmente, para obter a sua pontuação.

- O valor da  pontuação  correspondente a  cada   item pontuável é apresentado na 
coluna "Pontos".

- Calcular o total de pontos obtidos em cada um dos itens.

- As comprovações de prestação de mais de um serviço, isto é, serviços que atendam 
a  mais  de  um  dos  itens  deste  Anexo,  poderão  ser  discriminadas  em  apenas  um 
atestado ou uma declaração, quando se tratar de uma mesma instituição.

Item Descrição Sim Pontos

1 Plano de Trabalho contendo a proposta 
de execução a ser desenvolvida.

1.1 Não  atende  as  atividades  a  serem 
desenvolvidas  para  o  cumprimento  do 
objeto  pactuado  previsto  no  Termo  de 
Referência. 

(   ) 0

1.2 Atende  as  atividades  a  serem 
desenvolvidas  para  o  cumprimento  do 
objeto  pactuado  previsto  no  Termo  de 
Referência. 

(   ) 3

1.3 Atende  acima   das  atividades  a  serem 
desenvolvidas  para  o  cumprimento  do 
objeto  pactuado  previsto  no  Termo  de 
Referência. 

(   ) 7



Item Descrição Sim Pontos

2
Atestados(s) assinados e devidamente 
autenticados,  comprovando 
experiência de execução de projeto(s) 
que envolvam pesquisa diagnóstico e 
análise de dados (Item 5.1.3.).

2.1 Apresentou apenas um atestado conforme 
previsto no presente Edital.

(   ) 2

2.2 Apresentou de 2 até 4 atestados conforme 
previsto no presente Edital.

(   ) 3

2.3 Apresentou 5 ou mais atestados conforme 
previsto no presente Edital.

(   ) 5

Item Descrição Sim Pontos
3 Atestados(s) assinados e devidamente 

autenticados,  comprovando 
experiência de execução de projeto(s) 
que envolvam pesquisa, diagnóstico e 
análise  de  dados  específicos  da  área 
prisional.

3.1 Apresentou um atestado de pesquisa da 
área prisional

2

3.2 Apresentou dois atestados de pesquisa da 
área prisional

3

3.3 Apresentou  três  ou  mais  atestados  de 
pesquisa da área prisional

5

Item Descrição Sim Pontos

4
Equipe  Técnica  com  formação 
conforme  especificado  no  corpo  do 
termo de referência,  linha B,  item 6 – 
Perfil dos Profissionais. 

4.1 Apresentou  equipe  contemplando  as 
áreas descritas no presente Edital. (   ) 4

4.2 Apresentou  equipe  contemplando   as 
áreas descritas no presente Edital mais a 

 
(   ) 6



especialidade opcional (Psicometrista). 

Item Descrição Sim Pontos
5 Qualificação  dos  Profissionais  da 

Equipe Técnica

Apresentou  02 (dois) Especialistas (   ) 1

Apresentou  03  (três)  ou  mais 
Especialistas

(  ) 3

Apresentou  01 (um) Mestre (  ) 4

Apresentou 02 (dois) ou mais Mestres (  ) 6

Apresentou  01 (um) Doutor (  ) 7

Apresentou 02 (dois) ou mais Doutores (  ) 9

TOTAL DE PONTOS

ÍNDICE TÉCNICO = VALOR TOTAL DOS PONTOS × 04 (Fator de ponderação definido no item 9.3 
deste Edital)



ANEXO II

Tabela de Pontuação

Critérios e Parâmetros para a Pontuação Preço

 Esta Tabela será preenchida pela Comissão de Licitação, após a abertura do 
ENVELOPE 03, que contém as Propostas de Preço.

MELHOR PREÇO (   )10 Nome do Licitante:

SEGUNDO MELHOR PREÇO (   )  7 Nome do Licitante:

TERCEIRO MELHOR PREÇO (   )  5 Nome do Licitante:

QUARTO MELHOR PREÇO (   )  4 Nome do Licitante:

ÍNDICE PREÇO = PREÇO × 02 (Fator de ponderação determinado no item 9.5 do edital)



ANEXO A

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Justificativa:

O  Ministério  da  Justiça,  por  meio  da  Diretoria  de  Políticas  Penitenciárias  do 
Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a OEI, implementa o Projeto de 
Cooperação Técnica Internacional OEI/BRA-08/004 “Fortalecimento e consolidação 
dos  processos  de  gestão  e  pesquisa  do  Programa  Nacional  de  Segurança 
Pública  com Cidadania  -  Pronasci,  com vista  à  ampliação de sua capacidade 
institucional na execução de ações educativas e de articulação entre segurança 
pública e políticas sociais desenvolvidas pela União, estados e municípios”, que 
tem como objetivo desenvolver ações relacionadas à educação da população prisional, no 
contexto do referido Programa. 

Desde 2005, o Ministério da Justiça em parceria com o Ministério da Educação, 
desenvolvem ações no sentido de formular e implantar uma política pública de educa-
ção no sistema penitenciário. Nesse contexto que é criado o Projeto Educando para a 
Liberdade como uma ação estratégica capaz de ajudar na realização dos mandamen-
tos legais e constitucionais que atribuem às pessoas presas o direito à educação, como 
um direito de cidadania e como um componente fundamental para alimentar o processo 
de sua reintegração à sociedade.

O  Educando  para  a  Liberdade representa  uma  referência  fundamental  na 
construção de uma política pública integrada e cooperativa, capaz de atender o que 
apregoa a LEP no que diz respeito à assistência educacional. Para além da ampliação 
da oferta e do incremento nas matrículas, entende-se imprescindível que a educação a 
ser oferecida nas prisões seja de qualidade, que promova o desenvolvimento integral 
desses homens e mulheres e reduza suas vulnerabilidades e amplie as formas de 
participação na sociedade.

Considerando  a  necessidade  de  informações  específicas  sobre  a  oferta  da 
educação no sistema prisional e que a formulação de qualquer projeto, programa ou 
política pública requer informações detalhadas e sistematizadas, o primeiro resultado 
do Projeto acima mencionado será a formulação de uma pesquisa diagnóstica.

O objetivo da pesquisa é investigar: as condições socioculturais e educativas da 
população prisional, o perfil dos professores e monitores e as condições de oferta de 
educação.



Por meio deste diagnóstico pretende-se aferir informações sobre as condições 
socioculturais e educativas da população prisional, perfil dos professores e monitores, 
condições de oferta de educação dentre outros aspectos necessários à implantação, ao 
aumento e à qualificação da oferta da educação no sistema prisional, no sentido de 
fortalecer as ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação e Ministério da Justiça. 

 Desta  forma,  certo  é  que  as  informações  necessárias  e  relevantes  para 
estruturação,  elaboração  e  implementação  do  diagnóstico  serão  auxiliadas  pelos 
Ministérios da Justiça e da Educação.  

A  partir  desta  identificação  e  análise  da  realidade  da  população  prisional,  o 
Projeto  prevê  a  concepção  e  organização  de  processos  metodológicos  de  ensino-
aprendizagem que sejam adequados às condições de seu público-alvo.

Para  tal,  como  primeira  ação  será  necessária  a  contratação  de  empresa 
especializada  em  pesquisa  para  elaboração  do  instrumento  a  ser  utilizado  no 
levantamento.  Este  instrumento  deverá  especificar  os  fundamentos  conceituais,  o 
conteúdo e a metodologia a serem utilizados na pesquisa diagnóstica.

2 – Objetivo:

O  presente  Termo  de  Referência  possui  objetivo  de  contratar  serviços 
especializados para:

Definir  e  aplicar  as  bases  conceituais,  de  conteúdo  e  metodologia  para  o 
delineamento de pesquisas diagnósticas sobre condições socioculturais e educativas 
da população prisional, perfil dos professores e monitores e as condições de oferta de 
educação nos estabelecimentos penais. 

Para tanto estão previstas as seguintes atividades:

a) Elaboração  de  documento  de  referência  com  a  definição  dos  fundamentos 
conceituais, conteúdo e metodologia da pesquisa diagnóstica;

b) Elaboração  de  Instrumentos  de  pesquisa  para  o  levantamento  de  dados  e 
informações;

c) Elaboração de dicionário de variáveis e base de dados para futura análise;
d) Elaboração  de  documento  de  referência  com orientações  para  utilização  do 

dicionário de variáveis e base de dados a ser disponibilizado para as empresas 
responsáveis pelas demais etapas da pesquisa: aplicação dos instrumentos e 
análise dos dados.

e) Realização  de  pré-teste  para  validação  dos  instrumentos  de  pesquisa 
elaborados;

f) Testagem da aplicabilidade do dicionário  de  variáveis  e  do  banco de dados 
criados a partir dos resultados do pré-teste;



g) Elaboração de relatório detalhado dos resultados da validação dos instrumentos 
de pesquisa;

h) Padronização  do  formato  do  relatório  final  decorrente  da  aplicação  dos 
instrumentos de pesquisa;

i) Treinamento com representantes das empresas que vierem a ser contratadas 
para a aplicação dos instrumentos.

3 – Vinculação com o PRODOC 

A presente contratação está prevista no Documento de Projeto no  Resultado 
1.1. - Delineamento das pesquisas definido e formulado, especificando os fundamentos 
conceituais,  o  conteúdo,  a  metodologia  e  os  instrumentos  a  serem  utilizados  nos 
levantamentos e diagnósticos. Esse resultado é atingido através das atividades 1.1.1. - 
Definir os fundamentos conceituais e metodológicos das pesquisas diagnósticas; 1.1.2. 
- Formular e validar os instrumentos de levantamento de dados e informações, bem 
como os processos operacionais de aplicação das pesquisas diagnósticas; e  1.1.3. - 
Realizar  encontros  sobre  bases  metodológicas  e  instrumentais  das  pesquisas 
diagnósticas e acompanhamento dos processos de execução.

A realização dessa atividade permitirá a continuidade da pesquisa que prevê na 
seqüência a aplicação dos instrumentos de pesquisa e posterior análise dos dados.

4 – Requisitos e Restrições

O  detalhamento  dos  critérios,  objetivos,  metas,  atividades,  e  outras  ações 
descritas neste instrumento não excluem o direito do Ministério da Justiça em conjunto 
com a  Organização  dos  Estados  Ibero-americanos  para  Educação,  a  Ciência  e  a 
Cultura – OEI de avaliar e propor modificações para formatação final dos Planos de 
Execução e Produtos propostos neste Termo de Referência, bem como a metodologia 
proposta.

Caberá à Contratada:
I.Indicar um representante, para atuar como interlocutor, junto à instituição.
II.Selecionar  pessoal  conforme  os  critérios  mínimos  fornecidos  pela 
Coordenação do Projeto. 
III.Participar  de  reuniões  e  atividades  de  planejamento,  acompanhamento  e 
avaliação que venham a ser convocadas pela Coordenação do Projeto. 
IV.Refazer o produto quando da não aprovação da Coordenação do Projeto, 
sem ônus. 
V.Cumprir os prazos e acordos previstos neste Termo de Referência.
VI.Utilizar as orientações, os dados e os documentos única e exclusivamente 
para o desempenho das atividades necessárias à execução do produto objeto 
deste Termo de Referência.
VII.  Realizar a testagem dos instrumentos e readequá-los de acordo com as 

orientações da Coordenação do Projeto ou instituição indicada por este. 



VIII. Guardar sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso em função da 
execução do contrato que se originar deste processo. 

I. Fornecer a tecnologia desenvolvida às instituições aplicadoras, conforme 
orientação da Coordenação do Projeto. 

II. Participar das formações das instituições (máximo três profissionais por 
instituição) selecionadas para a aplicação do instrumento de pesquisa, 
repassando  todas  as  informações  necessárias  à  utilização  do 
instrumento. 

O MJ reserva-se  o direito  de realizar  monitoramento durante  o  processo de 
elaboração  do  instrumento  de  pesquisa  pela  Contratada.  Esse 
acompanhamento/monitoramento será realizado pela própria Coordenação do Projeto. 

O  MJ  reserva-se  o  direito  da  posse  exclusiva  do  banco  de  dados  e  dos 
resultados da pesquisa, devendo a contratada assinar um termo de compromisso e 
termo de confidencialidade evidenciando sua concordância com a proposta. 

5 – Avaliação das Propostas:

As instituições participantes estarão sob avaliação de técnica e preço, sendo 
assim deverão apresentar as propostas em três envelopes distintos sendo:

Envelope A –  Documentos de Habilitação 

Deverá conter toda a documentação Jurídica, Fiscal, Qualificação Econômico-
Financeira e Qualificação Técnica, conforme previsto na legislação vigente.

Envelope B – Proposta Técnica 

Deverá conter:  Plano de Trabalho descrevendo a Metodologia para a execução 
dos trabalhos necessários ao cumprimento do objeto;  Portfólio com os trabalhos já 
desenvolvidos pela licitantes em conformidade com o objeto; Atestados comprovando 
que  a  licitante  executa  ou  já  executou  serviços  compatíveis  com  o  objeto,  com 
qualidade satisfatória; Apresentar equipe técnica conforme exigido no item 6, Linha B 
do presente documento; entre outros documentos constantes do Edital.

Para  avaliação  das  Propostas  Técnicas  das  licitantes  deverá  ser  levado em 
consideração os critérios de pontuação descritos a seguir:



Item Descrição Sim Pontos

1 Plano de Trabalho contendo a proposta 
de execução a ser desenvolvida.

1.1 Não  atende  as  atividades  a  serem 
desenvolvidas  para  o  cumprimento  do 
objeto  pactuado  prevista  no  Termo  de 
Referência. 

(   ) 0

1.2 Atende  as  atividades  a  serem 
desenvolvidas  para  o  cumprimento  do 
objeto  pactuado  prevista  no  Termo  de 
Referência. 

(   ) 3

1.3 Atende  acima   das  atividades  a  serem 
desenvolvidas  para  o  cumprimento  do 
objeto  pactuado  prevista  no  Termo  de 
Referência. 

(   ) 7

Item Descrição Sim Pontos

2
Atestados(s) assinados e devidamente 
autenticados,  comprovando 
experiência de execução de projeto(s) 
que envolvam pesquisa diagnóstico e 
análise de dados (Item 5.1.3.).

2.1 Apresentou apenas um atestado conforme 
previsto no presente Edital.

(   ) 2

2.2 Apresentou de 2 até 4 atestados conforme 
previsto no presente Edital.

(   ) 3

2.3 Apresentou 5 ou mais atestados conforme 
previsto no presente Edital.

(   ) 5



Item Descrição Sim Pontos
3 Atestados(s) assinados e devidamente 

autenticados,  comprovando 
experiência de execução de projeto(s) 
que envolvam pesquisa, diagnóstico e 
análise  de  dados  específicos  da  área 
prisional.

3.1 Apresentou um atestado de pesquisa da 
área prisional

2

3.2 Apresentou dois atestados de pesquisa da 
área prisional

3

3.3 Apresentou  três  ou  mais  atestados  de 
pesquisa da área prisional

5

Item Descrição Sim Pontos

4
Equipe  Técnica  com  formação 
conforme  especificado  no  corpo  do 
termo de referência,  linha B,  item 6 – 
Perfil dos Profissionais. 

4.1 Apresentou  equipe  contemplando  as 
áreas descritas no presente Edital. (   ) 4

4.2 Apresentou  equipe  contemplando   as 
áreas descritas no presente Edital mais a 
especialidade opcional (Psicometrista). 

(   ) 6

Item Descrição Sim Pontos
5 Qualificação  dos  Profissionais  da 

Equipe Técnica

Apresentou  02 (dois) Especialistas (   ) 1

Apresentou  03  (três)  ou  mais 
Especialistas

(  ) 3

Apresentou  01 (um) Mestre (  ) 4

Apresentou 02 (dois) ou mais Mestres (  ) 6

Apresentou  01 (um) Doutor (  ) 7

Apresentou 02 (dois) ou mais Doutores (  ) 9
TOTAL DE PONTOS

ÍNDICE TÉCNICO = VALOR TOTAL DOS PONTOS × 04



Envelope C – Proposta de Preço

Deverá contemplar o preço total para a realização dos serviços, devendo estar 
incluso  nesse  preço  todos  os  impostos,  taxas  ,  encargos  sociais,  salários,  lucro, 
despesas  administrativas,  etc;  o  prazo  de  validade  da  proposta  não  inferior  a  90 
(noventa) dias; e apresentar planilha contendo a composição de custos.

Para análise da proposta de preços, deverá ser considerado o que se segue:

MELHOR PREÇO (   )10 Nome do Licitante:

SEGUNDO MELHOR PREÇO (   )  7 Nome do Licitante:

TERCEIRO MELHOR PREÇO (   )  5 Nome do Licitante:

QUARTO MELHOR PREÇO (   )  4 Nome do Licitante:

ÍNDICE PREÇO = PREÇO × 02

6 – Constituição dos Serviços

A- Escopo da Contratação

Para  a  realização  dos  trabalhos,  a  Contratada  deverá  contar  com  recursos 
humanos, recursos  físicos,  materiais  e  logísticos  para  o  desempenho  de  todas  as 
atividades propostas suficientes para garantir o cumprimento dos prazos e a qualidade 
dos serviços de acordo com as orientações neste Termo de Referência.

B- Perfil dos Profissionais

B.1 Pesquisador Sênior: no mínimo 01 (um) com:  Pós-graduação  stricto sensu, 

mestrado ou doutorado, em Ciências Sociais (Sociologia, Economia, Ciência Política e 

afins),  e  experiência  mínima  de  5  (cinco)  anos  como  pesquisador  e  comprovada 

participação em no mínimo 02 (dois) trabalhos em pesquisas de campo que envolvam 

metodologia quantitativa de dados.



B.2  Estatístico:  no  mínimo  01  (um)  com:  pós-graduação  latu  sensu em 

Amostragem ou Elaboração de pesquisas, e experiência mínima de 02 (dois) anos em 

atividades correlatas com o objeto deste Termo de Referência.

B.3  Psicometrista  (opcional),  com  graduação  em  Economia,  Matemática, 

Estatística ou áreas afins e pós-graduação latu sensu em Psicometria. 

B.4  Profissional  na  área  de  educação,  preferencialmente,  especialista  na 

modalidade educação de jovens e adultos: no mínimo 01 (um).

B.5 Profissional da área de ciências humanas ou sociais, preferencialmente com 

experiência na área Prisional: no mínimo 01 (um).

7 – Detalhamento dos Produtos:

a) Documento de referência contendo fundamentos conceituais e metodológicos da 
pesquisa diagnóstica 

O  primeiro  produto  deverá  ser  a  definição  dos  fundamentos  conceituais  e 
metodológicos: definição dos temas e conceitos, seleção de métodos e técnicas que 
serão utilizados. Corresponde ao escopo de planejamento da pesquisa.

A pesquisa deverá ser realizada de forma censitária nos estabelecimentos penais 
informados no INFOPEN, cuja lista será fornecida pela Coordenação do Projeto. 

Demais aspectos referentes à metodologia deverão ser apresentados de forma 
detalhada pela instituição. 

b) Instrumentos de pesquisa com levantamento de dados e informações.

A  contratada  deverá  apresentar  instrumentos  de  pesquisa  que  abordem 
questões relativas à situação da oferta de educação no sistema prisional, com enfoque 
na situação educacional dos apenados, formação dos educadores, perfil dos agentes 
penitenciários e sua intervenção na oferta da educação, identificação dos espaços e 
demais aspectos que estejam relacionados às diretrizes estabelecidas pelo MEC e MJ 
para implantação, aumento e qualificação da oferta da educação no sistema prisional. 
Esses instrumentos serão validados pela Coordenação do Projeto.

Deverão ser construídos formulários com questões a serem respondidas pelos 
seguintes atores:



Ι.Titular da Secretaria de Administração Penitenciária ou congênere;
ΙΙ.Titular  do  setor  responsável  pela  ação  educacional  na  Secretaria  de 
Administração Penitenciária ou congênere;
ΙΙΙ.Titular da Secretaria Estadual de Educação; 
Ις.Titular do setor responsável pela ação educacional penitenciária na Secretaria 
Estadual de Educação;
ς.Diretor do estabelecimento penal;
ςΙ.Chefe de Segurança;
ςΙΙ.Responsável pela ação de educação no estabelecimento prisional;
ςΙΙΙ.Monitores;
ΙΞ.Professores; 
Ξ.Responsáveis pelo Setor de Reintegração Social no estabelecimento prisional;
ΞΙ.Agentes Penitenciários;
ΞΙΙ.Presos;
ΞΙΙΙ.Familiares dos presos.
 
A  indicação  do  quantitativo  de  formulários  deverá  ser  feita  pela  instituição 

mediante aprovação da Coordenação do Projeto.
As questões de tais formulários devem contemplar   variáveis e indicadores de 

modo a  permitir  os  possíveis  cruzamentos  de  informações que serão utilizados na 
análise dos resultados.

A Contratada deverá disponibilizar o instrumento de pesquisa diagramado e em 
meio  magnético  em formato  compatível  com o  Windows e  Linux  que  possibilite  a 
instituição aplicadora imprimir o número necessário de exemplares.

A Contratada deverá apresentar a estratégia para pré-teste dos Instrumentos de 
Pesquisa, definindo o campo amostral a ser utilizado de forma a garantir a qualidade e 
integridade do instrumento, bem como os métodos, processos e técnicas de trabalho 
aplicáveis aos serviços descritos neste Termo de Referência.

c) Documento  detalhado  dos  resultados  da  validação  dos  instrumentos  de 
pesquisa.

A  validação  deverá  ser  realizada  mediante  aplicação  dos  questionários  em  10 
estabelecimentos penais,  sendo 01 (um) por unidade federativa a ser indicada pela 
Coordenação do Projeto.

d) Base  de  dados  a  ser  disponibilizada  para  as  instituições  responsáveis  pela 
aplicação dos instrumentos e análise dos dados, indicadas pela Coordenação do 
Projeto.
A contratada deverá apresentar  o  banco de dados para que as informações 

coletadas  sejam  inseridas  em  um  mesmo  formato  pelas  instituições  aplicadoras 
enviando o dicionário de dados com o significado das variáveis e dos códigos das 
categorias dessas variáveis.



A  Contratada  deverá  realizar  a  análise  de  possíveis  inconsistências  na 
modelagem  da  base  de  dados.  Na  eventualidade  de  serem  constatadas  outras 
inconsistências, a mesma será responsável pelos ajustes necessários, sem ônus para 
o Projeto e enviar as bases corrigidas e a documentação das modificações efetuadas 
em  até  5  (cinco)  dias  úteis após  o  pedido  de  correção  de  inconsistências  e/ou 
problemas.

A  Linguagem  para  a  base  de  dados  será  SQL-  Server.  Para  fins  de  ulterior 
aproveitamento pelo Sistema Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, já 
em produção no Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN.

e) Documento de referência contendo dicionário de variáveis e orientações para a 
utilização da base de dados que deverá ser disponibilizado para as instituições 
responsáveis pelas demais etapas da pesquisa: aplicação dos instrumentos e 
análise dos dados.

Este documento deverá conter a análise dos resultados da utilização do banco de 
dados observando: i) o processamento de dados (para todos os instrumentos); ii) a 
análise dos dados, com a construção de tabelas, índices de escalas e outros tipos de 
informações necessárias para o estudo.

 
f) Documento que defina o formato do relatório final de aplicação dos instrumentos 

de pesquisa. 

Padronização do formato do relatório final decorrente da aplicação dos instrumentos 
de pesquisa.

Este documento deverá proporcionar a uniformidade dos relatórios finais  das 
atividades  realizadas  pelas  empresas  que  serão  responsáveis  pela  aplicação  dos 
instrumentos de pesquisa. Elencará também as informações que serão consideradas 
necessárias para avaliar o processo de aplicação do diagnóstico.

g) Treinamento com representantes das empresas que vierem a ser contratadas 
para  aplicação  dos  instrumentos  de  pesquisa.  

Este treinamento deverá ser presencial e abordará a metodologia para aplicação 
dos instrumentos de pesquisa, bem como a utilização do banco de dados. A contratada 
será responsável pelo fornecimento de material de apoio para registro de informações 
e  manuais  de  orientação,  bem  como  cronograma  das  atividades  a  serem 
desenvolvidas.

Os custos relacionados a este treinamento ocorrerão sob a responsabilidade da 
contratada,  inclusive  aqueles  relacionados  com  a  participação  de  03  (três) 
representantes de cada uma das 05 (cinco) instituições que aplicarão os instrumentos 
de pesquisa.



É  facultado  à  Coordenação  do  Projeto  prestar  orientações  adicionais  às 
instituições  contratadas  para  a  aplicação  dos  instrumentos  de  pesquisa,  durante  o 
período de treinamento, sem ônus à contratada.

8 – Prazos de Execução 

O cronograma de execução da pesquisa a ser desenvolvida deverá ter como 
limite para execução de toda propostas o período de até 06 (seis) meses, contados a 
partir da data da primeira liberação de recursos. Os trabalhos deverão ter início em 
outubro deste ano. 

PRODUTOS PRAZO DE 
ENTREGA

PERCENTUAL 
(%)

1. Documento  de  referência  contendo 
fundamentos  conceituais  e  metodológicos  da 
pesquisa diagnóstica 27.10.2008 25

2. Instrumentos de pesquisa com levantamento de 
dados e informações. 07.11.2008 10

3. Documento  detalhado  dos  resultados  da 
validação dos instrumentos de pesquisa. 14.11.2008 15

4. Base  de  dados  a  ser  disponibilizada  para  as 
instituições  responsáveis  pela  aplicação  dos 
instrumentos  e  análise  dos  dados,  indicadas 
pela Coordenação do Projeto.

21.11.2008 15

5. Documento  de  referência  contendo  dicionário 
de variáveis e orientações para a utilização da 
base de dados que deverá ser disponibilizado 
para as instituições responsáveis pelas demais 
etapas da pesquisa: aplicação dos instrumentos 
e análise dos dados

28.11.2008 15

6. Documento  que  defina  o  formato  do  relatório 
final  de  aplicação  dos  instrumentos  de 
pesquisa. 21.11.2008 5

7.Treinamento  com representantes  das empresas 
que vierem a ser contratadas para aplicação dos 
instrumentos de pesquisa.

04.12.2008 15

TOTAL 100% 



ANEXO – B

 MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  Nº.  _______  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A  ORGANIZAÇÃO  DOS 
ESTADOS  IBERO  AMERICANOS  –  OEI  E  _________________________  PARA 
A________________________________________________________________.
 
A OEI – Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação a Ciência e a Cultura, 
Organismo Internacional com sede no SHS Quadra 06, conj. A, bloco C, sala 919, inscrito no 
CNPJ sob o nº.  06262080/0001-30,  doravante denominado de CONTRATANTE, e  de outro 
_______________  com sede  em /=CIDADE/=ESTADO,  END.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº. 
________, doravante denominado CONTRATADO, tem entre si, justa e avençada a execução 
dos serviços objetos deste instrumento, vinculado ao EDITAL – Concorrência Pública Nacional 
Nº. 03/2008 – Técnica e Preço - Projeto OEI/BRA- 08/004 – Fortalecimento e Consolidação dos 
Processos de Gestão e Pesquisa do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, 
sujeitando as partes contratantes das cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação  de  empresa  especializada  com  vistas  a  elaborar  estudo  sistemático, 
coletando informações  e  dados  sobre  as  condições  socioculturais  e  educativas  da 
população prisional, verificando o perfil dos professores, monitores, condições de oferta 
de  educação,  dentre  outros  aspectos  necessários  à  implantação,  ao  aumento  e  à 
qualificação da oferta de educação no sistema prisional, devendo para tanto realizar os 
seguintes  serviços:  a)  Elaborar  a  Documento  contendo  fundamentos  conceituais  e 
metodológicos  de  pesquisa  diagnóstica;  b)  Instrumentos  de  pesquisa  com 
levantamento  de  dados   e  informações,  consoante  demandas  apresentadas  pela 
Coordenação  do  Projeto;  c)  Relatório  detalhado  dos  resultados  da  validação  dos 
instrumentos de pesquisa; d) Base de dados a ser disponibilizada para as empresas 
responsáveis pela aplicação dos instrumentos, indicadas pela Coordenação do Projeto; 
e) Documento que defina o formato do relatório final de aplicação dos instrumentos de 
pesquisa; f) Documento contendo orientações para utilização do banco de dados; g) 
Documento analítico da utilização do banco de dados mediante os resultados obtidos 
na validação dos instrumentos de pesquisa; h) Treinamento com representantes das 
empresas que vierem a ser contratadas.

PARÁGRAFO ÚNICO. O CONTRATANTE se obriga a apresentar todos os produtos 
referenciados no objeto contratual,  prestando integralmente,  e  entregando todos os 
produtos descritos no Termo de Referência – Anexo A do Edital.



CLÁUSULA SEGUNDA – DOS CUSTOS

O custo dos serviços é de R$ ______ (  ), que serão pagos nos termos do item 8 do 
Termo de Referência – Anexo A.

I  –  No  valor  total  contratado  estão  inclusos  salários,  encargos  sociais  e  fiscais, 
impostos/taxas,  despesas  administrativas,  lucro  e  demais  despesas  que  se  façam 
necessárias à execução dos serviços contratado;

II – Sem prejuízo do previsto no item anterior, estão inclusos no valor total todos e 
quaisquer  custos  com passagens aéreas,  hospedagens,  alimentação e  transportes 
terrestres dos profissionais alocados no projeto;

 III  –  O  pagamento  referente  à  prestação  de  serviços  extraordinários  deverá  ser 
negociado previamente entre os Contratantes,  não podendo sob qualquer  hipótese 
ultrapassar os 25 % (vinte e cinco por cento) do valor atualizado deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato é de ____ (_______) meses, com início em ___/___/_____ e 
término em ____/____/______. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado  após  o  atesto  da  Coordenação  do  Projeto  de  cada 
produto, ficando a sua liberação condicionada a total observância deste Contrato. A 
liberação  do  pagamento  fica  condicionada,  ainda,  ao  atendimento  das  exigências 
abaixo, sem que caiba ao CONTRATADO (A) reivindicar quaisquer acréscimos (multas, 
juros ou reajustamentos):

I – manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação, que deu origem a 
este Instrumento;

II  –  entrega  da  fatura,  pelo  CONTRATADO,  à  CONTRATANTE,  responsável  pela 
gestão do Contrato, apenas uma vez, relacionando os custos dos serviços realizados 
no período, por ocasião do pagamento;

III – cumprimento das demais condições e cláusulas definidas neste Contrato.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  desde  que  o 
CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma, para o atraso, o valor devido 
deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com base na variação do Índice 



Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP – DI), divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constatando-se alguma incorreção na nota e/ou fatura, ou 
qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento, este somente será devido a 
partir da respectiva regularização.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As ausências dos profissionais alocados na prestação dos 
serviços  contratados  serão  descontadas  da  fatura  mensal  correspondente, 
independente do motivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada, sistematicamente, pelo 
representante da OEI e/ou do Ministério da Justiça.

I – O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução deste Instrumento, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados.

II – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
serão solicitadas a seu (s) superior (es) em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

O CONTRATANTE exigirá  a  supervisão  dos  serviços,  cabendo  ao  CONTRATADO 
acompanhar  a  execução  dos  mesmos.  A  CONTRATANTE,  por  sua  vez,  exercerá 
ampla  fiscalização  dos  serviços,  sem  que  o  exercício  dessa  faculdade  envolva,  a 
qualquer  tempo,  anuência  ou  co-responsabilidade  de  sua  parte,  para  com  o 
CONTRATADO ou profissionais desta, registrando-se as ocorrências verificadas.  

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  A  CONTRATANTE  comunicará  imediatamente  ao 
CONTRATADO qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, de modo 
a  permitir  prontamente  as  providências  cabíveis.  Para  agilizar  tal  comunicação  o 
CONTRATADO deverá indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nas hipóteses do Parágrafo Anterior,  o CONTRATADO 
adotará as providências imediatas a fim de assegurar a execução normal dos serviços 
sem solução de continuidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No uso dessa prerrogativa,  a  CONTRATANTE poderá 
exigir a imediata substituição do empregado/prestador de serviços do CONTRATADO 
que se achar em condição ou atitude incompatível com a natureza do serviço prestado.



CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

A violação ou não cumprimento de cláusula ou condição estipulada neste Contrato 
sujeitará o CONTRATADO à multa de 10 % (dez por cento), aplicável sobre o valor 
apurado para o pagamento no mês em que se verificar a ocorrência faltosa.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Pela  inexecução  total  ou  parcial  deste  Contrato,  a 
CONTRATANTE  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao  CONTRATADO  as 
seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total contratado;

III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATADO estará sujeito às sanções tratadas no 
Parágrafo  Anterior,  principalmente  quanto  ao  descumprimento  de  qualquer  outra 
condição estipulada no Contrato e em sua Proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Reserva-se à CONTRATANTE o  direito  de  deduzir  do 
pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO, o valor da multa, se for o caso, mediante 
comunicação por escrito.
 
PARÁGRAFO  QUARTO  –  As  multas  serão  aplicadas  de  modo  cumulativo, 
independentemente de sua quantidade.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATADO 

São  OBRIGAÇÕES  do  CONTRATADO  a  apresentação  dos  produtos  indicados  e 
especificados no Termo de Referência (Anexo A). Ressaltando-se que CONTRATADO 
ainda deverá:

I - Indicar um representante, para atuar como interlocutor, junto à instituição.
II - Selecionar pessoal conforme os critérios mínimos fornecidos pela Coordenação do 
Projeto.
III - Participar de todas as reuniões e atividades de planejamento, acompanhamento e 
avaliação que venham a ser convocadas pela Coordenação do Projeto.
IV - Refazer o produto quando da não aprovação da Coordenação do Projeto, sem 
ônus.
V - Cumprir os prazos e acordos previstos neste Termo de Referência.



VI - Utilizar as orientações, os dados e os documentos do MJ única e exclusivamente 
para o desempenho das atividades necessárias à execução do produto objeto deste 
Termo de Referência.
VII  -  Realizar  a  testagem  dos  instrumentos  e  readequá-los  de  acordo  com  as 
orientações da Coordenação do Projeto ou instituição indicada por este. 
VIII  -  Guardar  sigilo  sobre todas as informações a que tiver  acesso em função da 
execução do contrato que se originar deste processo. 
IX  -  Fornecer  a  tecnologia  desenvolvida  às  instituições  aplicadoras,  conforme 
orientação da Coordenação do Projeto.
X - Participar das formações das empresas, a serem selecionadas, para a aplicação do 
instrumento de pesquisa, repassando todas as informações necessárias à utilização do 
instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE:

I - Especificar e estabelecer diretrizes para a execução dos serviços ora contratados, 
definindo  as  prioridades,  bem como  os  prazos  e  etapas  para  o  cumprimento  das 
obrigações;
II  -  Efetuar,  nos  prazos  estabelecidos,  os  pagamentos  estabelecidos  neste 
Instrumento;
III  -   Notificar,  formalmente  e  tempestivamente,  ao  CONTRATADO,  sobre 
irregularidades  observadas  no  cumprimento  do  CONTRATO,  bem  como  multas  e 
penalidades  associadas  a  estas  irregularidades  e  que  impliquem  em  débitos  de 
responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

A inexecução total  ou  parcial  deste  Contrato  enseja  a  sua  rescisão.  Os  casos  de 
rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste Contrato poderá ser:

I  –  determinado por  ato  unilateral  e  escrito  da  CONTRATANTE,  notificando-se  o 
CONTRATADO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos seguintes casos:

a. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c. o atraso injustificado na entrega dos produtos;



d. a decretação de falência;

e. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,  que 
prejudique a execução do Contrato; 

f. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está vinculado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

g. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato.

   II – Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; ou

III – Judicial.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

É facultado à CONTRATANTE exigir a substituição do profissional do CONTRATADO 
que não esteja correspondendo à sua expectativa, de acordo com seus parâmetros 
éticos e profissionais. A CONTRATANTE solicitará, com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias úteis, a substituição do (s) profissional (ais), devendo o CONTRATADO 
atender  prontamente  à  solicitação  neste  prazo,  assegurando  a  continuidade  e  a 
execução normal dos serviços. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
As  Partes  acordam  que  qualquer  eventual  disputa  que  surja  em  decorrência  da 
execução deste contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa 
fé, no prazo de 10 (dez) dias.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

Brasília-DF, XX, de XXX de 2008.

CONTRATANTE: _____________________________________
Diretor Regional

CONTRATADA: ______________________________________
Nome:

Testemunhas:
Nome:_______________________________________
CPF:

   Nome:_______________________________________



   CPF:
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