TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BRA/04/029 – SEGURANÇA CIDADÃ
DADOS DA CONSULTORIA
Objetivo da
Contratação

Contratação de consultoria especializada para realizar a avaliação final do Projeto BRA/04/029
– Segurança Cidadã, com ênfase na efetividade dos resultados alcançados durante o seu período
de vigência.

Número de
Vagas

2 (duas)

Antecedentes
(breve
histórico
justificando a
contratação)

A Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP desde 2003 passou a exercer o papel de
órgão coordenador de uma política nacional de segurança pública, à qual foi denominada
Sistema Único de Segurança Pública – SUSP.
O SUSP é em sua essência um programa de modernização da gestão de segurança pública, atua
como indutor de políticas e práticas gerenciais na área da segurança pública e visa
principalmente à integração efetiva de todos os agentes de segurança pública no enfrentamento
da violência e da criminalidade, por meio da padronização nacional de procedimentos e
equipamentos.
Com foco no apoio à implementação do SUSP no ano de 2004 foi instituído o Projeto de
Cooperação Técnica Internacional BRA/04/029 - Segurança Cidadã em parceria com o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, com o objetivo de apoiar ações
de formação e valorização profissional, suporte à implantação do SUSP, produção qualificada
de provas e prevenção a violência e criminalidade.
Ao longo desses 12 (doze) anos de desenvolvimento do Projeto, várias adequações foram
necessárias devido à evolução e o amadurecimento das políticas de segurança lançadas via
SUSP. Para isto, várias revisões substantivas foram realizadas com vistas a adequá-lo às
demandas mais atuais da segurança pública no Brasil. Ao todo foram realizadas sete revisões
substantivas, preservando, contudo, a essência do projeto.
Dessa forma, a sistematização e análise dos dados e informações do projeto, a análise dos
cenários para identificar o efetivo impacto do projeto nas ações desenvolvidas pela Senasp, bem
como sua contribuição para as políticas de segurança pública, o levantamento das dificuldades e
lições aprendidas com o projeto, a sistematização das avaliações anteriores, tais como dos
relatórios de progresso e a proposição de estratégias de saída para sustentabilidade dos
resultados alcançados, será essencial para gerar sua memória institucional bem como o
desenvolvimento de metodologias que sirvam de subsídio tanto para a gestão eficientes de
futuros projetos de cooperação bem como para as políticas de segurança pública.

Resultado 2: Metodologias de gestão das instituições de segurança pública, modernizadas
Nº do
Produto 2.13 – Pesquisas de vitimização, de práticas de prevenção à violência e de estatísticas
resultado no
de Segurança Pública e temas correlatos com a Segurança Pública, realizadas, aperfeiçoadas e
Prodoc/PNUD
divulgadas.
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Descrição das
Atividades

Levantar dados e informações disponíveis nos arquivos e sistemas de controle do projeto,
compreendendo relatórios de progresso, atas de reuniões tripartites, e revisões substantivas;
Organizar dados e elaborar matriz orientadora da avaliação;
Descrever os processos de comunicação da análise que será realizada apontando os canais de
comunicação que serão utilizados;
Definir o tipo de análise, suas etapas e prazos;
Definir e apresentar o tipo de abordagem metodológica técnico-cientifica que será utilizada para
realização da análise técnico financeira do Projeto BRA 04/029;
Sistematizar o processo de análise que será realizado fazendo um descritivo de cada etapa e
execução da avaliação;
Aplicar instrumentos de coletas definidos no produto 1, desenvolvendo entrevistas e outros
metodologias validadas;
Analisar o contexto político e institucional da Senasp quando da elaboração e implementação do
Projeto;
Realizar a análise técnica da execução do Projeto BRA/04/29, verificando se houve o alcance
das metas nele estabelecidas;
Realizar a análise financeira de execução do Projeto BRA/04/029, frente ao montante previsto e
o que foi executado;
Realizar uma contextualização histórica sobre a Senasp e sua parceria com o PNUD para
formalização do Projeto BRA/04/029;
Realizar estudos e análises sobre as revisões substantivas do Projeto BRA/04/029;
Analisar cenários para identificar o efetivo impacto do Projeto BRA/04/029 nas ações
desenvolvidas pela Senasp, bem como sua contribuição para as políticas de segurança pública;
Levantar dificuldades e lições aprendidas com o Projeto BRA/04/029;
Propor estratégias de saída para sustentabilidade dos resultados alcançados.

Produto 1 – Plano de Trabalho contendo diagnóstico e detalhamento da metodologia de
desenvolvimento do trabalho; definição das fontes de coleta de dados primários e
secundários; desenvolvimento dos instrumentos de coleta e de validação dos dados e
elaboração do cronograma de trabalho.
Produtos
esperados

Produto 2 – Documento Técnico contendo o resultado das análises e interpretações
preliminares da execução do Projeto BRA/04/029 – Segurança Cidadã, contendo todas as
informações descritas nas atividades citadas acima;
Produto 3 – Documento Técnico contento avaliação final do Projeto BRA/04/029,
incluindo lições aprendidas e recomendações de sustentabilidade dos resultados
alcançados;
CANDIDATO AVALIAÇÃO
Requisitos obrigatórios:

Qualificações
profissionais

- Graduação com especialização lato sensu em Ciências Sociais ou Humanas;
- Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos na avaliação de projetos ou programas;
Requisitos classificatórios:
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- Experiência em avaliação de políticas públicas, preferencialmente na área de segurança
pública; (1 ponto por avaliação – peso 2);
- Experiência profissional na área de Segurança Pública (1 ponto por ano de experiência
comprovada, limitado a 10 anos – peso 2)
- Experiência em execução e/ou avaliação de projetos no âmbito de organismos de cooperação
multilateral; (1 ponto por avaliação ou execução – peso 3);
CANDIDATO SEGURANÇA
Requisitos obrigatórios:
- Graduação em Ciências Sociais ou Humanas;
- Experiência profissional mínima de 5 (anos) anos na área de Segurança Pública;
Requisitos classificatórios:
- Especialização na área de segurança pública (1 ponto por curso, limitado a 2 cursos –
peso 3);
- Experiência em avaliação de políticas públicas, preferencialmente na área de segurança
pública; (1 ponto por avaliação – peso 3)
- Experiência em execução e/ou avaliação de projetos no âmbito de organismos de cooperação
multilateral; (1 ponto por avaliação ou execução – peso 2)
- Experiência na realização de pesquisas aplicadas no campo da segurança pública e/ou da
justiça criminal; (1 ponto por experiência comprovada – Peso 3)
Observação: Serão usados como critérios de desempate, nesta ordem:
CANDIDATO AVALIAÇÃO
1) A maior pontuação na experiência em execução e/ou avaliação de projetos no âmbito de
organismos de cooperação multilateral;
2) A maior pontuação em avaliação de políticas públicas, preferencialmente na área de
segurança pública
CANDIDATO SEGURANÇA
1) A maior pontuação em avaliação de políticas públicas, preferencialmente na área de
segurança pública
2) A maior pontuação na realização de pesquisas aplicadas no campo da segurança pública
e/ou justiça criminal.
Preenchimento das vagas:
Esse edital se refere a 2 (duas) vagas e serão ocupadas pelos dois candidatos que obtiverem a
maior pontuação, de acordo com as qualificações exigidas.
Texto a ser

Os

candidatos
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para

o

endereço

eletrônico

disponibilizado seguranca.cidada@mj.gov.br até o dia ____/____/2016 para análise.
na publicação ASSUNTO DO E-MAIL: *Processo Seletivo 2016 – Código: AVALIAÇÃO ou
SEGURANÇA
Mais informações no site www.mj.gov.br, link “Seleção e Concursos” e no site
www.pnud.org.br, link “Oportunidades”.

Comissão de
Seleção

Para a referida seleção, será instituída Comissão para apreciação dos currículos dos candidatos
pelos seguintes membros:
1. Gustavo Camilo Baptista – Coordenador Geral de Pesquisa;
2. Talles Andrade de Souza – Coordenador Geral de Ações de Prevenção em Segurança
Pública;
3. Ângela Cristina Rodrigues – Coordenadora de Projetos de Cooperação Técnica
Internacional;
A Oficial do Projeto validará o processo: Érica Massimo Machado

Insumos

Diárias e passagens para reuniões técnicas a serem realizadas em Brasília – DF

Nome do
Supervisor

Beatriz Cruz da Silva

Cargo do
Supervisor

Diretora Nacional do Projeto BRA/04/029 – Segurança Cidadã

Duração do
contrato
Data prevista
para início da
consultoria

4 meses

10/08/2016

Produto X Honorário – Consultor Avaliação
Data prevista
Percentual para entrega
do produto

Descrição

Valor
R$

Produto 1 – Documento Técnico contendo diagnóstico e
detalhamento da metodologia de desenvolvimento do
trabalho; definição das fontes de coleta de dados primários e
secundários; desenvolvimento dos instrumentos de coleta e
de validação dos dados e elaboração do cronograma de
trabalho.

5.995,00

10%

30/08/2016

Produto 2 – Documento Técnico contendo o resultado das
análises e interpretações preliminares da execução do Projeto 23.980,00
BRA/04/029 – Segurança Cidadã.

40%

3/10/2016

Produto 3 – Documento Técnico contento avaliação final do
Projeto BRA/04/029, incluindo lições aprendidas e
29.975,00
recomendações de sustentabilidade dos resultados
alcançados.

50%

21/11/2016

Produto X Honorário – Consultor Segurança
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Data prevista
Percentual para entrega
do produto

Descrição

Valor

Produto 1 – Documento Técnico contendo diagnóstico e
detalhamento da metodologia de desenvolvimento do
trabalho; definição das fontes de coleta de dados primários e
secundários; desenvolvimento dos instrumentos de coleta e
de validação dos dados e elaboração do cronograma de
trabalho.

4.000,00

10%

30/08/2016

Produto 2 – Documento Técnico contendo o resultado das
análises e interpretações preliminares da execução do Projeto 16.000,00
BRA/04/029 – Segurança Cidadã.

40%

3/10/3016

Produto 3 – Documento Técnico contento avaliação final do
Projeto BRA/04/029, incluindo lições aprendidas e
20.000,00
recomendações de sustentabilidade dos resultados
alcançados.

50%

21/11/2016

REMUNERAÇÃO CONSULTOR – AVALIAÇÃO
R$ 59.950,00
Valor total dos
serviços
Número de parcelas 3 parcelas
Linha orçamentária 71305 – Consultoria Nacional de Curto Prazo Técnico
REMUNERAÇÃO CONSULTOR – SEGURANÇA
Valor total dos
serviços

R$ 40.000,00

Número de parcelas 3 parcelas
Linha orçamentária 71305 – Consultoria Nacional de Curto Prazo Técnico
Memória de cálculo Para calcular os valores dos produtos utilizou-se como referência o valor pago aos
docentes com Nível de Especialização e Graduação respectivamente da Portaria
SENASP no. 63, de 10/10/12, publicada no D.O.U. de 15/10/12, seção 1, pp. 41-42,
que é de R$ 110,00 e R$ 100,00 respectivamente, por hora trabalhada.
Consultor Avaliação
Produto 1: 54,5h* R$ 110,00 = R$ 5.995,00
Produto 2: 218h* R$ 110,00 = R$ 23.980,00
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Produto 3: 272,5h* R$ 110,00 = R$ 29.975,00
Consultor Segurança
Produto 1: 40h* R$ 100,00 = R$ 4.000,00
Produto 2: 160h* R$ 100,00 = R$ 16.000,00
Produto 3: 200h* R$ 100,00 = R$ 20.000,00
Os pagamentos serão efetuados após apresentação:
- Dos produtos originais impressos, devidamente assinados e rubricados e ainda
em formato digital, observando-se os prazos estabelecidos no cronograma.
- Da respectiva Nota Técnica com assinatura do supervisor do contrato,
coordenador da área e Diretora Nacional do Projeto.
À consideração superior.

Brasília, --- de julho de 2016.

_____________________________________
ANGELA CRISTINA RODRIGUES
Coordenadora do Projeto BRA/04/029 – Segurança Cidadã

De acordo. Favor tomar as providências necessárias para publicação e posterior
contratação.
Brasília, --- de julho de 2016.

__________________________________
BEATRIZ CRUZ DA SILVA
Diretora Nacional do Projeto BRA/04/029 – Segurança Cidadã
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