2- AMPARO LEGAL
A presente Contratac;:ao por Convite encontra-se amparada no subitem 14.3 do Procedimento Marco
de Contratac;:ao por Convite da OEI- Escrit6rio no Brasil, aprovado em 20 de dezembro de 2016, por
ato do Secretario-Geral da OEI.

3- DISPOSI(:OES GERAIS
3.1. Qualquer consulta sobre o contet1do desta Contratac;:ao por Convite e de seus Anexos deveni ser
dirigida ao Secretario da Comissao lnterna de Gestao de Compras da OEI- CIGC, no prazo de ate 03
(tres) dias uteis da data prevista para abertura dos envelopes com a Documentac;:ao e Propostas Tecnicas, mediante requerimento, a ser protocolado diretamente junto a OEI, ou mediante correspondencia registrada, postada para o enderec;:o citado no preambulo desta Contratac;:ao por Convite ou por
meio eletronico, atraves do enderec;:o eletronico compras@oei.org.br.
3.2. 0 Secretario da CIGC respondera e divulgara o teor das consultas e das respectivas respostas
diretamente ao proponente e disponibilizara na pagina da OEI na web, aba licitac;:oes - Contratac;:ao
por Convite n° 008/2019.
3.4. A OEI se reserva no direito de revogar esta Contratac;:ao por Convite, por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal decisao, mediante parecer devidamente fundamentado, dando ciencia aos interessados pelo
mesmo meio que deu publicidade de sua abertura.

4- CONDI(:OES PARA PARTICIPA(:AO
4.1 - Condh;oes de

Participa~ao

e Credenciamento de Representantes

Podera participar desta contratac;:ao as lnstituic;:oes previstas no art. 2° da Resoluc;:ao n° 1, de 6 de abril
de 2018, do CNE, em especial:
I.
II .

III.
IV .
V.

Instituic;:oes de Educac;:ao Superior (I ES) devidamente credenciadas para a oferta de
curso de graduac;:ao nas modalidades a distancia;
lnstituic;:ao de qualquer natureza que oferec;:a curso de p6s-graduac;:ao stricto sensu,
avaliado pela Coordenac;:ao de Aperfeic;:oamento de Pessoal de Nfvel Superior (Capes)
e autorizado pelo CNE;
Escola de Governo (EG) criada e mantida por instituic;:ao publica, credenciada elo
CNE;
Instituic;:oes que desenvolvam pesquisa cientifica ou tecnol6gica, de rec , nhecida
qualidade, mediante credenciamento exclusivo pelo CNE; e
I
Instituic;:oes relacionadas ao mundo do trabalho de reconhecida qualidade, meq}ant
credenciamento exclusivo concedido pelo CNE.
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4.2- Nao poderao Participar desta

Contrata~ao

Nao poderao contratar com a OEI as pessoas juridicas que se enquadrem em alguma das seguintes
circunstancias:
a) Estar com falencia decretada ou concurso de credores, salvo em recuperas:ao judicial. Tampouco
poderao contratar com a OEI as pessoas juridicas que tenham sido consideradas inabilitadas para
contratar com a Administrayao Publica do Brasil, enquanto perdurar o periodo da sentenya.
b) Estejam em debito com suas obrigas:oes tributarias e sociais, conforme disposi96es vigentes no
territ6rio brasileiro.
c) Estar incursa em alguma das incompatibilidades para contratar imposta pelos 6rgaos governamentais brasileiros.
d) Essas proibi96es alcanyam , igualmente, as pessoas fisicas e juridicas integrantes do capital social.
e) Nao poderao ser contratadas proponentes onde seus dirigentes e/ou empregados sejam conjuges ou
companheiros, descendentes, ascendentes, assim como parentes consanguineos e afins ate o segundo
grau de funcionarios da OEI.
f) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da Contrata9ao por Convite ou da execus:ao de obra
ou servi9o ou de fornecimento de bens o autor do Projeto Basico ou Executivo, pessoa fisica ou
jurfdica, salvo nas fun96es de fiscalizayao, supervisao ou gerenciamento.
g) Proponente, isoladamente ou em cons6rcio, responsavel pela elaborayao do proj eto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel tecnico ou subcontratado.
h) Funcionario ou dirigente da OEI.
i) Proponente consorciada, na mesma Contrata9ao por Convite, atraves de mais de urn cons6rcio ou
isoladamente.
j) Suspensas temporariamente de participayao em Contrata9ao por Convite e imped imenta de contratar com a Administrayao Publica do Brasil.
k) Proponentes ou profissionais declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administrayao
Publica do Brasil.
I) Proponentes ou profissionais que tenham sofrido condena9ao definitiva por prati carem , por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
m) Proponentes ou profissionais que tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
desta Contrata9ao por Convite.
n) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a OEI em virtude de atos ilicitos praticados .
Considera-se participayao indireta, para fins do disposto neste anexo, a existencia de qualquer vinculo
de natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o proponente ou responsavel pelos serviyos, fornecimentos e obras, incluindo-se
os fornecimentos de bens e servi9os a estes necessarios, aplicando-se, tambem, aos membros da C missao de Aquisi9ao.
Qualquer membro da OEI que tenha conhecimento de que urn proponente esteja incurso em uma o
mais proibi96es desta norma deve comunicar o fato a Dire9ao ou aos membros da Comissao Intern
de Gestao de Compras objetivando impedir a sua adjudica9ao.
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5- DA APRESENT A<;AO DA DOCUMENT A(:AO E DAS PRO POST AS
5.1- Proposta entregue na Sessao de Abertura e Recebimento das Propostas
As propostas entregues na sessao de recebimento e abertura das Propostas deverao ser feitas diretamente ao Secretario da Comissao Interna de Gestao e Compras na data e local indicados no preambulo
desta Contrata<;:ao, acondicionadas em envelopes lacrados, con tendo na parte externa o nome e CNP J
da proponente e de cada envelope, conforme abaixo:
~
~
~

Envelope n°. 1, o TiTULO "DOCUMENTA(:AO".
Envelope n°. 2, 0 TiTULO "PROPOSTA TECNJCA".
Envelope n°. 3, o TiTULO "PROPOSTA DE PRE(:O".

5.2 - Proposta Enviada Via Postal
As propostas enviadas via postal deverao estar acondicionadas em envelope unico, lacrados, con tendo
na parte externa o nome e CNP J da proponente, com a indica<;:ao abaixo:
~
~
~

Enve lope n°. 1, o TITULO "DOCUMENTA(:AO".
Envelope n°. 2, 0 TITULO "PROPOSTA TECNICA ".
Envelope n°. 3, o TITULO "PROPOSTA DE PRE(:O".

a) deverao dar entrada no protocolo da OEI ate a data e hora marcadas para recebimento (vide preambulo ). As propostas e documenta<;:ao que chegarem ap6s essa data e hora serao devol vidas inc6lumes
ao remetente.
b) Os envelopes com a documenta<;:ao e propostas deverao seguir a orienta<;:ao do subitem 5.1 , devendo os 03 (tres) envelopes estarem acondicionados em envelope unico com o seguinte enderecamento:

ORGANIZA(:AO DE ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCA(:AO, A
CIENCIA E A CULTURA- OEI
COMISSAO INTERNA DE GEST Ao DE COMPRAS DA OEI
Contrata~ao por Convite n° 008/2019
SHS, Quadra 06, Ed. Brasi121, Bloco "C", Sala 919,
CEP 70316-109, Brasilia/DF.
c) qualquer atraso na entrega, com a conseqliente devolu<;:ao por parte da Comissao Interna de Gestao
de Compras da OEI, e de responsabilidade tmica e exclusiva da remetente e/ou do prestador de servi<;:os postal.

5.3 - Proposta Enviadas Via Correio Eletronico
As propostas poderao, alternativamente, ser enviadas para o endere<;:o eletr6nico -=-co=J""'n=.:.:=~.::..:..:..;"-T'=~
seguindo as seguintes orienta<;:6es:
a) no Assunto do e-mail deveni conter a expressao - Contrata<;:ao por Convite n° 008/2
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b) No corpo do e-mail devera constar a Razao Social do Proponente, com enderec;:o, CEPe CNPJ.
c) estar anexado 03 (tres) arquivos em PDF, contendo:
;;..
;;..
;;..

Arquivo no. 1, o TITULO "DOCUMENTA(:AO".
Arquivo n°. 2, o TITULO "PROPOSTA TECNICA ".
Arquivo n°. 3, o TITULO "PROPOSTA DE PRE(:O".

d) a responsabilidade quanto a eventuais problemas tecnicos de transmissao e exclusivamente da Proponente.
6- DA DOCUMENT A<;AO

6.1. 0 envelope numero 01 -DOCUMENT A<:;:AO- devera conter os seguintes docurnentos:
DOCUMENT ACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de proponente individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ac;:oes, acompanhados de documentos que comprovem a eleic;:ao de seus administradores.
c) Comprovante de inscric;:ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova

da composic;:ao da diretoria em exercicio.
d) Decreto de autorizac;:ao, em se tratando de proponente ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizac;:ao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando
a atividade assim o exigir.

e) Documento de registro no Ministerio da Educac;:ao - MEC.
f) Comprovar Conceito Institucional (CI) na faixa 3 para a modalidade educac;:ao a distancia,
conforme criterios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP).
DOCUMENTACAO DE REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de regul aridade para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e/ou do Distrito Federal do domicilio ou sede da entidade proponente, mediante apresentac;:ao de Certidilo de Quitw;ilo de
Tributos e Contribuir;oes Federals e Certidoes Negativas de Debito junto ao Estado, Municipio e/ou
DF.
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social-INSS (emitida pela RFB - Certidilo

Coniu,~

e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situat ilo ),
demonstrando situac;:ao regular no cumprimento dos encargos sociais institufdos por lei .
c) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas expedida pelo Superior Tribunal do Trabalho
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DOCUMENTACAO ECONOMICA-FINANCEIRA
a) Balance Patrimonial do ultimo exercicio social, que comprovem a boa situa~ao financeira da proponente/institui~ao , objetivando a verifica~ao de Patrimonio Liquido minimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratac;:ao, se for o caso.

Certidao Negativa de falencia e de execuc;:ao patrimonial expedida pelo distribuidor da sede do
proponente.
b)

DECLARACOES
a) Declara~ao de que nao ha fato impeditivo de participar de licita~oes ou de contratar com qualquer
6rgao da Administra~ao Publica, obrigando-se a infonnar a superveniencia de ocorrencias posteriores
(modelo Anexo "B").
b) Declara~ao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui~ao da Republica
Federativa do Brasil (modelo Anexo "C").

c)

Declara~ao

de Inexistencia de Trabalho Escravo e Infantil (modelo Anexo "D").

6.2. As proponentes que nao apresentarem os documentos exigidos ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo como exigido, ou com borroes, rasuras, entrelinhas, cancelamento
em partes essenciais sem a devida ressalva, serao desclassificadas no certame.

7- DA ABERTURA DO ENVELOPE COM A DOCUMENT A(:AO
7.1. Abertos os envelopes "Documenta~ao da Proponente", serao apreciados os documentos de
cada entidade proponente na modalidade "atende"- "nao atende". Caso a proponente deixe de apresentar documento exigido no item 6 sera desclassificada, sendo seus envelopes com as propostas
Tecnica e de Pre~o devolvidos ao seu representante, se presente, ou enviada via postal, para o endere~o constante do envelope.
8. DA PRO POSTA TECNICA E SUA A V ALIA(:AO

8.1. A proponente devera apresentar no envelope 2 (Proposta Tecnica) os documentos exigidos no
Anexo "II", do Termo de Referencia, Anexo "A", desta Contrata~ao , que serao analisadas e valoradas
conforme quesitos Ia descritos.
9. DA PRO POST A DE PRE(:O

9.1 - Abertura das propostas comerciais, que serao avaliadas conforme disposto no Anexo "II", d
Termo de Referencia, Anexo A deste Edital.

1
I

9.2. No valor da proposta deverao estar inclusos todos os custos dos servic;:os, tai s como: sal. ri~
s,
encargos sociais e fiscais, impostos/taxas, despesas administrativas, lucro e quaisquer despes s que
se fizerem necessarias a execu~ao dos servi~os contratados.
'
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10- CLASSIFICA<;AO FINAL DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PRE<;O
10.1 -A Nota Final das propostas dar-se-a pel a soma da pontuac;:ao tecnica e pontuac;:ao economica
obtida pelas proponentes, e a classificac;:ao final no certame dada em ordem decrescente de Nota Final.
NOT A FINAL= Pontuadio Ttknica x 80% + Pontuadio Economica x 20% = Nota Final

10.2- Em caso de igualdade de Nota Final, o desempate se dara pelos seguintes criterios:

1. Maior Pontuac;:ao Tecnica.
2. Menor Prec;:o.
3. Maior Nota Avaliac;:ao Corpo Docente.
4. Maior Nota Coordenador Geral.
5. Sorteio.
11 - DA ADJUDICA<;AO PARCIAL E DEFINITIV A
11.1 - Adjudica~ao Parcial- Depois a classifica<;:ao final das propostas, o Secretario da C IGC submetera
o resultado final a Dire<;:ao da OEI que, se concordar, emitira o documento Adjudica~ao Parcial sendo
divulgado na pagina da OEI na web e enviada as proponentes que apresentaram proposta, via correio
eletronico no enderec;:o por elas indicadas.
11.2- Adjudica~ao Definitiva - a Adjudicac;:ao Definitiva se dara ao fim do prazo de recurso, ou se
houver, ap6s decisao final, sendo convocada a vencedora a assinar o contrato.

12 - DOS RECURSOS
12.1. Imediatamente ap6s a divulgac;:ao da Adjudica~ao Parcial, estara aberto o prazo de 03 (tres) dias
uteis para que as proponentes apresentem Recurso contra a decisao da Comissao lntema de Gestao de
Compras da OEI.
12.2. 0 recurso devera ser dirigido a Direc;:ao da OEI e enviado para o enderec;:o eletronico compras@oei.org.br, o u por via postal para o seguinte enderec;:o: Organizac;:ao de Estados lbero-americanos- OEI, com sede no SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Sala 919- Ed. Business Center
Tower- Ed. Brasi l 21, Brasilia, DF, CEP 703 16-109, em horario normal de expediente, das 8h30 as
12h00 e de 14h00 as 18h00.
1.2.3 - A Direc;:ao da OEI tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis para responder ao recurso.
12.4- Uma vez recebida pelo proponente a resposta ao seu recurso, se este nao ficar satisfeito com a
resposta, de modo altemativo, tera o prazo maximo de 03 (tres) dias uteis para registrar pedido de
reconsidera<;:ao ao Departamento Juridico da Secretaria Geral da OEI, por intermedio do Escritor· -\
da OEI no Brasil.
I
I

13.1. Ao final de cada Produto devera ser realizado uma reuniao entre a CONTRA TADA eo CO
f
N-j
em local a ser definido, visando a valida<;:ao e resoluc;:ao de problemas que por ventura
ex1stam.
,
T~ T ANTE,

''
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13.2. Os pagamentos serao efetuados em ate 10 (dez) dias, contados da apresentac;:ao de Nota Fiscai!Fatura devidamente atestada, mediante credito em conta corrente, no Banco e na Agencia indicados pela proponente.
13.3. Havendo atraso superior a 30 (trinta) dias da data prevista para pagamento, desde que a OEI
a ele tenha dado causa, incidini sobre o valor devido, atualizac;:ao financeira desde a data final do
periodo previsto para adimplemento ate a data do efetivo pagamento, tomando por base o IGP/Dl
do mes anterior "pro rata tempore", sobre o valor da fatura por dia de atraso.

14- DO OR(:AMENTO
Os recursos necessarios para fazer frente as despesas como objeto desta Contratac;:ao, estimados em
R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), estao devidamente reservados a conta de recursos
pr6prios da OEI.

15 - DO REAJUSTE
Os prec;:os contratados serao considerados fixos e irreajustaveis.

16- DO CONTRA TO
16.1. Sera lavrado termo de contrato entre a OEI e a proponente adjudicataria, conforme minuta constante do Anexo "E", com prazo de vigencia de ate 18 (dezoito) meses.
16.2. A proponente adjudicataria sera convocada para firmar o contrato no prazo de ate 3 (tres) dias
uteis, contados da data de sua convocac;:ao.
16.3. E facultado a OEI, quando a convocada nao assinar o termo de contrato no prazo e condic;:oes
estabelecidos, convocar as proponentes remanescentes, obedecida a ordem de classifi cac;:ao para fazelo, em igual prazo e nas mesmas condic;:oes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
prec;:os, devidamente atualizados, podendo, ainda, revogar a Contratac;:ao por Convite.

17 - GARANTIA
Havera garantia de execuc;:ao do contrato no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor
da proposta, sendo formalizada por qualquer das modalidades dispostas no § 1°, do artigo 56 da Lei
Brasileira de Licitac;:oes e Contratos.

18 - DISPOSI(:OES FINAlS
18.1 - A participac;:ao na presente Contratac;:ao por Convite evidencia ter a proponente examinado
cuidadosamente o presente edital e seus anexos, inteirando-se de todos os detalhes dos servic;:os e com
eles concordando.
18.2 - A CIGC podeni, a seu criteria, realizar diligencias para confirmac;:ao da legitimidade do
cumentos apresentados, ou esclarecer ou complementar a instrul'iio do processo, vedada a (
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posterior de documento ou informa9ao que deveria constar da proposta. Estas deverao ser encaminhadas ao fornecedor por escrito e senijuntada copia dessa correspondencia ao processo de contrata9ao.
18.3 - Os questionamentos sobre qualquer item deste edital e seus anexos estarao disponiveis na
pagina da OEI na web - www.oei.org.br, devendo a proponente interessada acessar a pagina para
verificar alguma informa9ao publicada a respeito desta Contrata9ao por Convite.
18.4- As normas que disciplinam esta Contrata9ao por Convite serao sempre interpretadas em favor
da amplia9ao da disputa entre interessados, atendendo ao Procedimento Marco de Contrata9oes da
OEI- Escrit6rio no Brasil, sem comprometimento da seguran9a do futuro contrato.
18.5 - Os casos omissos desta Contrata9ao por Convite serao resolvidos pela Comissao Interna de
Gestao de Compras da OEI, com aplica9ao das disposi9oes do Procedimento Marco de Contratav5es
da OEI - Escrit6rio no Brasil.
18.6- S6 sera permitida a participa9ao de proponente do ramo especifico ao objeto, ou que contenha
em seu objeto social ou estatutario atividades correlatas.
18.7 - Havendo contradi9ao entre o edital e a minuta do contrato, prevalecerao a que mais proteger a
boa e regular execu9ao do objeto.
18.8 - Nao ha obrigatoriedade de que os profissionais indic dos para comporem a Equipe Tecnica
tenham vinculo trabalhista com a entidade proponente. No e anto, caso vencedora, o objeto do contrato sera obrigatoriamente executado pelos profissionais in cados.

Brasilia, DF. 25 de julho de 2019.
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ANEXO "A"

EDITAL ALTERADO
REPUBLICACAO
CONTRATA<;AO POR CONVITE N.o 008/2019
CONTRA TA(:AO DE SERVI(:OS
TERMO DE REFERENCIA
CONTRA TA<;AO DE SERVI<;O EDUCACIONAL DE CURSO DE POS-GRADUA<;AO

LA TO SENSU EM OUVIDORIA- NIVEL ESPECIALIZA<;AO- NA MODALIDADE DE
EDUCA<;AO A DIST AN CIA

1.

DAJUSTIFICATIVA

1.1
Recentemente tem-se observado uma amplia<;:ao das fun<;:oes exercidas pelas ouvidorias
publicas do pais, seja decorrente de novos marcos legais, seja tambem pelo aumento de unidades
institucionalizadas ou mesmo pelo aumento da interlocu<;:ao direta entre o Estado eo cidadao. As lei s
n° 13.460/2017 e 13.726/2018 e OS Decretos 9.094/2017 e 9.492/2018 trouxeram as ouvidorias
publicas a responsabilidade pelo recebimento das manifestas;oes acerca dos servi<;:os publicos .
1.2
Essa nova legislas;ao colocou as ouvidorias como agentes principais no processo de
mapeamento de servis;os e monitoramento da satisfa<;:ao dos usmirios e, ainda, como agentes de
simplificas;ao e desburocratizas;ao do Estado Brasileiro. Todas estas funs;oes agregam-se no que se
denominou como Macrofunr;ao de Defesa dos Direitos dos Usucirios de Servit;os Publicos. Tal
movimento de amplias;ao de competencias continua ganhando for<;:a, quer sob a forma de
regulamentas;ao de supramencionadas leis em todos os niveis e poderes da federas;ao , quer sob a
forma de novos projetos legislativos atualmente em curso no Congresso Nacional.
1.3
A recente evolus;ao dessa nova funs;ao da ouvidoria publica exige a forma<;:ao de
profissionais com novas capacidades, que sejam capazes de dialogar nao somente com as funs;oes de
atendimento, mas que tambem possam exercer a analise critica das instituis;oes e dos servis;os com
base nas informas;oes colhidas junto aos usuarios.
Com efeito, a educas;ao e urn fator essencial em urn projeto
1.4
americano, que assenta em poderosos recursos intangiveis como a lingua, a cultura ou o .
comuns, tais como a defesa da democraci a, a liberdade individual e o respeito pelo
fundamentais .
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1.5
A atuayao internacional e a cooperayao atraves de alianyas estrategicas com agencias de
desenvolvimento, redes universitarias internacionais e sistemas sub-regionais de educayao superior
converge com o Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) estabelecido pela Assembleia
Geral das Nayoes Unidas (AGNU), em especial, a ODS 4, subitem 4.4, que se refere ao
desenvolvimento de habilidades relevantes, inclusive competencias tecnicas e profissionais, para
emprego, trabalho decente e empreendedorismo.
1.6
Sobreleva destacar que a OEI possui, dentre as prioridades definidas para o Programa
Oryamentario 2019-2020, urn eixo destinado a Governan~a na Educa~Cio , que tern como linha de
atuayao prioritaria a produyao, sisternatizayao, analise e disseminayao de informayao e conhecimento.
Outrossim, possui outro eixo prioritario destinado ao Ensino Superior, que tern como objetivo ayoes
de cooperayao para articulayao entre os sistemas de ensino superior, investigayao e inovayao e
compartilharnento de boas praticas em metodos de ensino e aprendizagem
Em vista de tais fatores, desponta a iniciativa do Organisrno na criayao de curso de P6s
I. 7
Graduayao, na modalidade de educayao a disHincia (EAD), a ser desenvolvido com o apoio de
instituiyao de ensino superior (IES), com vistas a desenvolver novas cornpetencias e habilidades na
area de Ouvidoria Publica, em especial para o seguinte publico-alvo:
a)
b)
c)
d)
e)

Agentes Publicos de Ouvidorias do Sistema de Ouvidorias do Poder Executive
Federal ;
Agentes Publicos de Ouvidorias de Estados, Municipios, Distrito Federal de todos
os Poderes;
Gestores de Serviyos Publicos;
Agentes Publicos do Ministerio da Transparencia e Controladoria-Geral da Uniao ;
Sociedade civil.

1.8
Exatarnente por isso, por se tratar de linha de atuayao propria do organismo internacional,
a Organizayao fara a contratayao do curso, segundo as diretrizes que disciplinam a sua atividade e de
acordo com seu manual de contratayao. Isto e, toda a contratayao de bens e serviyos para execuyao
do curso sera realizada de acordo corn as regras e regularnentos pr6prios da OEI.
1.9
A Instituiyao de Ensino, devidamente credenciadas para a oferta de curso(s) de graduayao
na modalidade a distancia (EAD) junto ao MEC, devera ter corpo docente com experiencia
reconhecida nos conteudos tematicos exigidos pela estrutura programatica e disponibilizar
infraestrutura tecnol6gica necessaria a hospedagern de EAD, adequada a tais conteudo, buscando,
/')
1.10
Todos os resultados deste proj eto estao direcionados direta ou indiretarnente para
I
condiyoes institucionais, capacidades profissionais, estruturas operacionais e intercambi s
institucionais que, por sua vez, estao sendo concebidas e irnplantadas para beneficiar /opulay-es
envolvidas, profissionais, instituiyoes e comunidades relacionadas.
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OBJETO DA CONTRATA<;AO

2.1
Contratac;:ao de lnstituic;:ao de Ensino Superior - IES , ou estabelecimento similar
especializado para prestac;:ao de servic;:os educacionais para elaborac;:ao e execuc;:ao de curso de p6sgraduac;:ao "lata sensu " em Ouvidoria Publica, com durac;:ao minima de 380 (trezentos e oitenta)
horas, no nivel especializac;:ao, com os objetivos de complementar a formac;:ao , atualizar, incorporar
competencias tecnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da
atuac;:ao das ouvidorias publicas no Brasil.

3.

ESPECIFICA<;OES TECNICAS E MODELAGEM DO CURSO OFERECIDO

3.1
0 curso sera composto por 15 disciplinas e ministrado na modalidade de Educac;:ao a
Distancia (EAD), sob responsabilidade da proponente.
Para fins deste Termo de Referencia, o termo "disciplina" correspondera tambem ao
3.2
termo modulo, materia ou equivalente.
3.3

0 curso e composto das disciplinas 1 a 15 especificadas na Grade Curricular (ANEXO
1), integralizando o total de 380 (trezentas e oitenta) horas, observados os termos da Resoluc;:ao n° 1,
de 06 de abril de 20 18, do Conselho Nacional de Educac;:ao (CNE), e respectivos normativos do MEC
para emissao de certificados de conclusao e hist6ricos escolares.
3.4
0 curso devera seguir o regime academico de obtenc;:ao de creditos de disciplinas na
modalidade EAD, em consonancia, no minimo, com a Grade Curricular especificada no ANEXO I
deste Termo de Referencia.
0 curso devera ser baseado em ambiente virtual de aprendizagem, na internet, com tutoria
3.5
para cada disciplina, possibilitando o acompanhamento, por parte da CONTRATANTE, do
desempenho de todos os discentes em todas as disciplinas.
0 curso devera possuir atividades de avaliac;:ao, de carater sistematico, conforme
3.6
preconizado pelos normativos aplicaveis do MEC e CNE.
3. 7
0 di scente devera ter a sua di sposic;:ao um sistema tutorial composto por tutores,
professores e coordenac;:ao de curso, em formato on-line, para sanar duvidas, encaminhar suas
atividades e receber as demais orientac;:oes.
3.8
A CONTRATADA deveni elaborar o Projeto Pedag6gico de Curso
comprometer com a respectiva aprovac;:ao junto ao Conselho, ou 6rgao equivalente.
a)

0 PPC devera prever uma atividade academica final para avaliar o dominio dos
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quanto ao conhecimento cientifico e tecnico adquirido ao Iongo do curso.
b)
0 PPC deveni observar as regras exaradas pelo MEC e CNE, em especial, o art. 7° da
Resol w;:ao n° 1, de 2018, do CNE, devendo conter, dentre os seus componentes: a matriz curricular,
a composic;:ao do corpo docente e o processo de avaliac;:ao da aprendizagem dos estudantes.
3.9
Ao termino do curso os alunos aprovados farao jus ao certificado de conclusao de curso
de especializac;:ao, emitido pela CONTRATADA; de acordo as regras exaradas pelo MEC e CNE
Para que o aluno receba o certificado de conclusao de curso, este teni que concluir todas
a)
as djsciplinas, com aproveitamento minimo estabelecido pela CONTRATADA, e ser aprovado na
avaliac;:ao final , observadas as disposic;:oes do PPC.

4.

GRADE CURRICULAR

4.1
As disciplinas da Grade Curricular deverao ter inicio de execuc;:ao ap6s a finalizac;:ao do
prazo de inscric;:ao e autorizac;:ao para inicio exarada pela CONTRATANTE.
4.2
0 curso deveni ter durac;:ao de 1 (urn) ano, contado da autorizac;:ao para inicio pela
CONTRATANTE
4.3

Compoe a grade curricular as seguintes disciplinas:
Introduc;:ao a Ouvidoria Publica
II)
Defesa dos Usuarios de Servic;:os Publicos
Ill)
Acesso a informac;:ao e protec;:ao de dados
IV)
Marcos Normativos da Atividade de Ouvidoria Publica no Brasil
V)
Metodologia de Pesquisa
VI)
Comunicac;:ao Interpessoal e Competencias Conversacionais
VII) Gestao de crises, Negociac;:ao e Resoluc;:ao de Conflitos
VIII) Protec;:ao ao denunciante e combate a corrupc;:ao
IX) Engajamento, Participac;:ao e Controle social no Brasil
X)
Ouvidoria e Govemo Aberto
XI)
Inovac;:ao Civica e Ouvidoria Publica
XII) Elementos de formulac;:ao e simplificac;:ao de servic;:os publicos
XIII) Avaliac;:ao de Servic;:os Publicos
XIV) Experiencias Intemacionais de Ouvidorias Pub ·
XV) Seminarios
I)

A ementa do curso esta consignada no ANEXO I deste Te
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Objetivos Especfficos do Curso
a) Desenvolver a gestao estrategica nas ouvidorias publicas do BrasiL
b) Propiciar condic;:oes para que os egressos possam aplicar as normas legais que regem a
atuac;:ao das ouvidorias, de forma etica, transparente e com excelencia no atendimento ao
cidadao.
c) Formar profissionais comprometidos com o aprimoramento do controle e da
participac;:ao sociaL
d) Formar profissionais capazes de estabelecer uma comunicac;:ao interpessoal clara,
respeitosa e proveitosa para a soluc;:ao de problemas.
e) Dotar os egressos de instrumentos de resoluc;:ao de conflitos que possam ser aplicados
no aprimoramento do atendimento ao usmirio do servic;:o publico.
f) Dar condic;:oes para que os egressos conduzam e participem de iniciativas de avaliac;:ao
dos servic;:os e politicas publicas

4.5

Ao final do curso o aluno deveni ser capaz de :
a) Compreender e aplicar os instrumentos de gestao estrategica ao contexto das
ouvidorias publicas;
b) ldentificar e conhecer as normas legais e regulamentares aplicaveis as atividades de
ouvidoria, bern como os padroes eticos e de integridade requeridos dos agentes publicos
que tem a missao de lidar diretamente com o uswirio dos servic;:os publicos.
c) Reconhecer e interagir com as instancias e mecanismos de participac;:ao social, bern
como desenvolver o papel das ouvidorias na promoc;:ao do controle da Administrac;:ao
Publica em suas diferentes acepc;:oes.
d) Desenvolver tecnicas de acolhimento e comunicac;:ao interpessoal com vista ao
aprimoramento do atendimento prestado ao uswirio do servic;:o publico.
e) Identificar as situac;:oes nas quais e possivel a aplicac;:ao de tecnicas de resoluc;:ao de
conflitos e quais tecnicas devem ser aplicadas em cada contexto.
f) Identificar, conhecer e aplicar as normas legais relativas ao direito de acesso a~
informac;:ao e normas de salvaguardas.
/
g) Compreender e aplicar mecani smos de engajamento em processos de av. liac;:ao d
servic;:os por meio da participac;:ao e do controle social adequados a difere tes
comunidades de engajamento.
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h) Desenvolver compett~ncias basicas em analise de dados para avalia<;:ao de servi<;:os
publicos.
i) Compreender e aplicar as praticas e metodologias do design de servi<;os publicos.

j) Aplicar instrumentos tecnicos de avalia<;:ao de servi<;os e polfticas publicas no
contexto das ouvidorias.
5.

REQUISITOS MiNIM OS DA PROPONENTE

5.1
Para que seja assegurado o padrao de qualidade esperado para o curso, a CONTRATADA
devera possuir, no minimo, Conceito Institucional (CI) na faixa 3 para a modalidade educa<;:ao a
distancia, conforme criterios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio
Teixeira (INEP).
6.

CORPO DOCENTE

6.1
0 corpo docente da CONTRA T ADA selecionado para a realiza<;:ao do curso deveni ser
constituido cern por cento por professores de reconhecida e comprovada capacidade tecnicoprofissional, e ainda com especializa<;:ao na area de concentra<;:ao pertinente a di sciplina da sua
responsabilidade, sendo necessaria titula<;:ao em p6s-gradua<;:ao stricto sensu, com grau de Mestre ou
superior devidamente reconhecido, ou revalidado, nos termos da legisla<;:ao pertinente.
6.2
A lista de professores que ministrara o curso objeto desta contrata<;:ao devera ser
previamente encaminhada a CONTRA T ANTE para avalia<;:ao e aprova<;:ao.
6.2.1
A eventual substitui<;:ao de professor deveni ser feita por outro de mesmo ni vel de
titula<;:ao, com expressa anuencia da CONTRA T ANTE.
6.3

Responsabilidades dos Docentes:

a) Os docentes deverao ser formadores de atitude em rela<;:ao a pesqui sa e as novas maneiras de acesso
a informa<;ao.
b) Os docentes deverao estimular o aluno a pratica do ensmo, pesqui sa e ex ten sao a partir da
investiga<;ao cientifica e assumir, frente ao aluno, a postura de motivador e facilitador das referidas
atividades relacionadas a sua disciplina.
c) Os docentes deverao cumprir integralmente o conteudo programatico, a carga horaria e
previstos para cada disciplina no ANEXO I.
d) Os docentes deverao oferecerfeedback aos alunos no termino de cada atividade av
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7.

AVALIAC::AO DO ENSJNO

7.1
0 curso deveni prever a realiza<;ao de atividades academicas (questiomirio, forum de
discussao, ensaio te6rico, fichamento , entre outras), em formato on-line, para acompanhar e registrar
a avalia<;ao da aprendizagem por disciplina.
7.2
A avalia<;ao na disciplina devera ser verificada atraves do desempenho progressivo frente
aos objetivos propostos no PPC e contabilizada por meio de atividades obrigat6rias, conforme
exigencias do Ministerio da Educa<;ao.
7.3
Caso a CONTRATADA utilize tambem quaisquer tipos de avalia<;5es a distancia, estas
deverao ser disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem e deverao ser disponibilizados
cronogramas e prazos para a entrega de tais atividades propostas.
7.4
0 planejamento/cronograma academico devera ser disponibilizado aos discentes no
primeiro dia de cada disciplina.
7.5
A atividade academica final obrigatoria devera ser realizada na data previ sta no calendario
academico, e buscara aval iar o dominio dos discentes quanto ao conhecimento cientifico e tecnico
adquirido ao Iongo do curso, conforme os conteudos ministrados nas disciplinas.
7.5.a.l
Sea CONTRATADA optar pela realiza<;ao da atividade academica final na modalidade
presencia], devera disponibilizar local na sede e nos seus respectivos polos para realiza<;ao da
atividade, admitindo-se, neste caso, a parceria com outras pessoas juridicas, nos termos dos artigos
15 e 19 do Decreta 9.057 de 25 de maio de 2017.
7.5.a.2
No caso do aluno informar que nao podera comparecer ao local da avalia<;ao final com
antecedencia de ate 48 horas da data prevista para avalia<;ao presencia], a CONTRATADA deveni
oportunjzar o local e data de prova de acordo com as normas e diretrizes, sem quai sq uer onus para a
CONTRATANTE.
7.5.a.3
A CONTRATADA devera, de acordo com suas proprias normas e diretrizes, oferecer
para os alunos reprovados, a oportunidade de recupera<;ao e/ou equivalencia da disciplina em que foi
reprovado, desde que haja consonancia entre as materias
7.6
A media de cada disciplina avaliada sera mensurada em graus conforme norma da
CONTRATADA, seguindo todas as exigencias e parametros do MEC para avaliar urn curso de posgradua<;ao lata sensu.
7.7
A CONTRATADA tera completa autonomia para considerar o aluno reprovado caso nao
sejam atingidos os parametros de aproveitamento necessarios apos os procedimentos descritos no
item 7.5.1.3.

J

8.

RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO

8.1

A CONTRATADA devera encaminhar para o CONTRATANTE urn relat6rio g encial

0
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9.8
Caso a proponente nao deseje fazer-se representar nas sessoes de receps:ao e abertura,
deveni encaminhar as Propostas Tecnica e de Pres:os por meio de portador. Nesse caso, o portador
deven:i efetuar a entrega dos inv6lucros diretamente a Comissao Especial de Licitas:ao, na data, hora
e local indicados.

10.

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATA<;AO
I

DESCRI<;AO/ESPECIFICA<;Ao
Servis:o educacional de curso de p6s-graduas:ao lata sensu em Ouvidoria
Publica, no nivel especializas:ao, conforme a Resolus:ao n° 1/2018 , do
1
lc onselho Nacional de Educas:ao, de 06 de abril de 2018 a ser realizado
~ modalidade de Educas:ao a Distancia (EAD).
__

VALOR
ESTIMADO
R$
195.000,00

10.1
0 valor previsto na clausula anterior e o valor estimado de contratas:ao, com recursos
pr6prios da OEI, e sera pago de acordo com cada matricula efetivada, levando-se em consideras:ao o
valor por aluno.
10.2
Podera haver maior numero de inscritos, sendo que, neste caso, ap6s o valor indicado na
clausula anterior - R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) - cada aluno arcara com os
custos de sua propria inscris:ao.
a)
A CONTRATANTE se responsabilizara pela administras:ao dos recursos financeiros dos
alunos inscritos.
10.3
A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seujuizo, executar ou nao a totalidade do
valor contratual, bern como, antes da autorizas:ao para inicio da execus:ao, realizar a rescisao unilateral
do contrato, por criterio de conveniencia e oportunidade.

11.

DO PAGAMENTO

11.1
0 pagamento sera realizado 30 (trinta) dias ap6s a apresenta<;ao das faturas, que deverao
ser emitidas conforme cronograma abaixo:
a)
b)
c)
d)

11.2
alunos.

1a parcela:
2a parcela:
3a parcela:
4a parcela:
cursos dos

30% (trinta por cento) - autoriza<;ao para inicio do curso;
25% (vinte e cinco por cento) - final do primeiro semestre;
25% (vinte e cinco por cento) - final do segundo semestre ;
20% (vinte por cento) ap6s a entrega dos certificados de conclusao dos
alunos aprovados.

0 valor ajustado em contrato nao estara condicionado

a aprova<;ao e/ou reprovas:a

11.3
A constatas:ao de irregularidades trabalhistas, sociais,
CONTRATADA suspende o prazo para pagamento.
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CONTRATANTE.
17.4
Utilizar, na elaborac;ao dos servic;os objeto deste contrato, os profissionais indicados na
Proposta Tecnica do convite que deu origem a este instrumento, para fins de comprovac;ao da
Capacidade de Atendimento, admitida sua substituic;ao por profissionais de experiencia equivalente
ou superior, medi ante comunicac;ao formal e aceite expresso da CONTRATANTE.
17.5
Nao divulgar informac;oes acerca da prestac;ao dos servic;os objeto deste contrato, que
envolvam o nome da CONTRA T ANTE, sem sua previae expressa autorizac;ao.
17.6
Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que envolvam a CONTRA T ADA, independentemente de solicitac;ao.
17.7
nancetra.

Nao caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer operac;ao fi-

17.8
Manter, durante a execuc;ao deste contrato, todas as condic;oes de habilitac;ao e qualificac;ao, exigidas no convite que deu origem a este instrumento.
17.9
Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes, e responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infrac;oes a que houver dado causa, bern assim, quando
foro caso, a legi slac;ao estrangeira com relac;ao a trabalhos realizados ou distribuidos no exterior.
17.10
Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em decorrencia
do objeto deste contrato, bern como as contribuic;oes devidas a Previdencia Social, os encargos trabalhistas, premios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham a ser criados e exigidos pelos Poderes Publicos e outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto
pactuado.
17.11
Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissao total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os servic;os contratados.
17.12
Apresentar, quando solicitado pela CONTRA TANTE, a comprovac;ao de estarem sendo
satisfeitos todos os seus encargos e obrigac;oes trabalhistas, previdenciarios e fiscai s.
17.13
Manter, por si , por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo com relac;ao a toda
e qualquer informac;ao que venha a ser fornecida pela CONTRA T ANTE, qualificada como informac;ao sigi losa, comprometem-se as partes a nao revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimentos a
terceiros.
a) Devera ser considerada como informac;ao sigilosa, toda e qualquer informac;ao escrita, ve al ,
eletronica ou de qualquer outro modo revelada a outra parte, contendo a expressao de sigilo.
b) As informac;oes que possam por em risco a privacidade, em especial nas dimensoes
dade, vida privada, honra e imagem das pessoas, terao tratamento restrito a pessoa que el
rem, independentemente de classificac;ao de sigilo.
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17.14
Responder perante a CONTRATANTE e fomecedores de hens e de servi9os especializados por eventuais prejuizos e danos decorrentes de sua demora, omissao ou erro, na condu9ao dos
servi9os de sua responsabilidade
17.15
Responsabilizar-se pelo onus resultante de quaisquer a9oes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa, dolo ou omissao de seus empregados, prepostos ou contratados
17.16
Obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a9oes administrativas ou judiciais relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
a)
Se houver a9ao judicial, seja trabalhista e a9ao dos discentes, envolvendo os servi9os
prestados, a CONTRA TADA adotani as providencias necessarias no sentido de preservar a CONTRA T ANTE e de mante-la a salvo de reivindica9oes, demandas, queixas ou representa9oes de qualquer natureza e, nao o conseguindo, se houver condena9ao, reembolsara a CONTRA T ANTE as importancias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogavel de 10 ( dez) dias uteis
a contar da data do efetivo pagamento.
b)
Responder por qualquer a9ao administrativa ou judicial movida por terceiros com base
na Jegisia9a0 de prote9a0 a propriedade inteJectual, direitos de propriedade OU direitOS autorais, relacionadas com os servi9os objeto deste contrato.
18.

OBRIGA<;OES DA CONTRA T ANTE

18.1
Constituem obriga9oes da CONTRA T ANTE, alem das demais previstas neste contrato
ou dele decorrentes
a)

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRA T ADA;

b)
Fomecer e colocar a disposi9ao da CONTRA T ADA todos os elementos e informa9oes
que se fizerem necessaries a execu9ao dos servi9os;
c)

Proporcionar condi9oes para a boa execu9ao dos servi9os;

d)
Verificar o cumprimento das clausulas contratuais relativas aos honorarios devidos a
CONTRA T ADA e as condi9oes de contrata9ao de fornecedores de hens e de servi9os especializados,
pela CONTRA T ADA;
e)
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRA TADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
f)
Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedencia, sobre mul tas, penalidades
e quaisquer debitos de sua responsabilidade.
··'
g)

Efetuar OS pagamentos a CONTRA TADA nas condi95es e pre90S pactuados.

I

h)
A CONTRA T ANTE comunicani a CONTRA T ADA por escrito sempre que / ato exigi
tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para es e fim. (
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PUBLICIDADE

19.1
A CONTRANTE fani a divulga<;ao, promo<;ao e difusao do objeto do presente contrato,
com vistas a buscar o maior numero de alunos inscritos.
19.2
A CONTRA T ADA, por liberalidade sua, podeni, sem custos para a CONTRA T ANTE,
promover a realiza<;ao de campanhas, pe<;:as e materiais publicitarios em diferentes meios de divul ga<;:ao, devendo observar e esta ciente de que:

I)

Na produ<;:ao de materiais publicitarias destinadas a veicula<;ao pelas emissoras de
televisao e em salas cinematograficas, seja considerado o disposto nos arts. 44 a 46
da Lei no 12.288/2010.

II)

Obter a autoriza<;:ao previa da CONTRA T ANTE para realizar veicula<;ao de imagem em pe<;:a publicitaria.

III)

Quando da programa<;ao de veiculo de divulga<;ao on-line, a CONTRA T ADA
obriga-se a providenciar Termo de Conduta, segundo o qual o veiculo se responsabiliza pelos seus conteudos ou de sites parceiros, declarando estar de acordo com
os termos do Marco Civil da Internet, de fo rma a evitar a<;5es publ icitarias da CONTRA T ANTE em veiculos de divulga<;:ao que promovam conteudo o u atividade ilegais.

IV)

As carnpanhas, pe<;:as e materiais publicitarios concebidos pela CONTRA TADA
poderao ser uti lizados integralmente pel a CONTRA T ANTE para promo<;:ao do
curso, sem qualquer onus.

V)

A juizo da CONTRATANTE, as pe<;as criadas pela CONTRATADA poderao ser
reutilizadas por outros 6rgaos ou entidades do Poder Executivo Federal, sem que
caiba a eles ou a CONTRA TANTE qualquer onus.

19.3
A CONTRA TADA se obriga a faze r constar dos respectivos ajustes que vier a celebrar
com fornecedores de bens e de servi<;:os de publicidade e propaganda, clausulas escritas estabelecendo:
L

A cessao dos direitos patrimoniais do autor desse material a CONTRA T ANTE,
que podera, a seujuizo, utilizar referidos direitos, diretamente ou por intermedio de
terceiros, sem que caiba a CONTRA TANTE qualquer onus adicional perante os
cedentes desses direitos

II.

Que, em decorn?ncia da cessao prevista no inciso anterior, a CONTRA T ANTE
podera solicitar c6pia de imagens contidas no material bruto produzido, em midia
compativel com seu uso e destina<;ao

III.

Que qualquer remunera<;ao devida em decorrencia da cessao referida nos inci so
anteriores sera considerada como ja incluida no custo de produ<;ao, sem ~
CONTRA T ANTE.
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FISCALIZA<;AO E A CElT A<;AO

20.1
A CONTRA TANTE fiscalizani a execw;:ao dos servic;os contratados e verificani o cumprimento das especificac;oes tecnicas, podendo rejeita-Ios, no todo ou em parte, quando nao corresponderem ao solicitado ou especificado.
a)
Sera nomeado gestor para acompanhar e fiscalizar a execuc;ao deste contrato e registrar
em relat6rio todas as ocorrencias, deficienci as, irregularidades ou falhas porventura observadas na
execuc;ao dos servic;os e teni poderes, entre outros, para notificar a CONTRA T ADA, objetivando sua
imediata correc;ao.
20.2
A nao aceitac;ao de algum servi<;:o, no todo ou em parte, nao implicara a dila<;:ao do prazo
de entrega, salvo expressa concordancia da CONTRA T ANTE.
20.3
A CONTRA T ADA adotara as providencias necessarias para que qualquer execuc;ao, referente a produc;ao, distribuic;ao ou veiculac;ao, considerada nao aceitavel , no todo ou em parte, seja
refeita ou reparada, nos prazos estipulados pela fiscalizac;ao , sem onus para a CONTRA T ANTE.
20.4
A ausencia de comunicac;ao por parte da CONTRA TANTE, referente a irregularidade
ou falhas, nao exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.
20.5
A CONTRA T ADA permitini e ofereceni condic;oes para a mais ampla e completa fiscalizac;ao, durante a vigencia deste contrato, fornecendo informac;oes, propiciando o acesso a documentac;ao pertinente e aos servic;os em execuc;ao e atendendo as observac;oes e exigencias apresentadas
pela fiscalizac;ao.
A CONTRA T ADA se obriga a permitir que a auditoria intema da CONTRA T ANTE
20.6
ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito aos
servic;os prestados a CONTRAT ANTE.
20.7
A CONTRATANTE e facultado o acompanhamento de todos os servic;os objeto deste
contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRA T ADA.
21.

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

21.1
Em decorrencia deste contrato, os direitos patrimoniais dos materiai s academicos e do
curso concebidos pela CONTRA T ADA, por meio de seus empregados ou prepostos, bern como os
estudos, analises e pianos vinculados a essas atividades, com todas as suas caracteristicas, diretas e
indiretas, consequencias e direitos conexos que possam advir da edic;ao, utilizac;ao, reproduc;ao e divulgac;ao, pertencerao a CONTRA T ANTE.
21.2
A CONTRATANTE cede, sem onus, os direitos de utilizac;ao, fruic;ao e disposic;ao
re
do material produzido, bern como do conteudo das aulas, para utilizac;ao, a qualquer momen , pela
CONTRATADA, podendo, inclusive, ao termino do contrato, ofertar o curso para novas tur. as.
a)
A autorizac;ao envolve o direito a reproduc;ao parcial ou integral ; edic;ao; ad ptac;ao; a
traduc;ao para qualquer idioma; a distribuic;ao para oferta de vagas; e a utilizac;ao, direta o ' indi ~ta
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22.

SAN<;OES ADMINISTRA TIV AS

22.1
0 descumprimento das obriga<;:oes assumidas pela CONTRA T ADA, sem justificativa
aceita pela CONTRA T ANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes, podeni acarretar as seguintes san<;:oes administrativas:
I.

Advetiencia;
Multa de morae multa compensat6ria;

II.

Ill.

Suspensao temponiria de participa<;:ao de licita<;:ao e impedimenta de contratar por
ate 02 (dois) anos;

IV.

Declara<;:ao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Nenhuma san<;:ao sera aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado aCON22.2
TRA T ADA o contradit6rio e a ampla defesa.
22 .3
As san<;:oes aplicadas s6 poderao ser relevadas motivadamente e por conveniencia administrativa, mediante ato devidamente justificado da autoridade competente.
A san<;:ao de advertencia podera ser aplicada nos seguintes casos:

22.4
I.

II.

22.5

Descumprimento
contratualmente;

parcial

das

obriga<;:5es

e

responsabilidades

assumidas

Outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao desen volvimento dos
servi<;:os, ajuizo da CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplica<;:ao de san<;:ao
mais grave .
A falha na execu<;:ao contratual restani confi gurada quando:

22.6
A CONTRATADA cometer, nos ultimos 12 (doze) meses continuos de execu<;:ao contratual , uma quantidade de infra<;:5es cuj o somat6rio de pontos correspondentes, conforme a Tabela
1, atinjaou ultrapasse 10 (dez) pontos:
Tabela 1 - Correspondencia entre Grau da Infra<;ao e Quantidade de Pontos

Grau da infra~ao

Quantidade de pontos atribuidos

Leve

1 (urn) ponto por infra<;:ao

Media

2 (dois) pontos por infra<;:ao

Grave

3 (tres) pontos por infra9ao
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22.7
Comprovadas as falhas e atingida a pontua<;:ao estabelecida no sub item anterior- I 0 (dez)
pontos - , a CONTRA T ANTE podeni aplicar as san<;:5es, por infra<;:ao, conforme os graus, as correspondencias, as descri<;:5es e as incidencias estabelecidas na Tabela 2 e na Tabela 3, apresentadas a
segUir:
Tabela 2- Graue correspondencia de cada infracao
1',

Grau da i~tfra~ao

CorrespQndeneia

'

Advertencia (na primeira infra<;:ao)
Leve

Media
Grave

Multa no valor de 0,025 %, por incidencia, sobre o valor total deste contrato
ou valor do servi<;:o (ap6s a primeira infra<;:ao).
Multa no valor de 0, I %, por incidencia, sobre o valor total deste contra to ou
valor do servi<;:o.
Multa no valor de 0,5 %, por incidencia, sobre o valor total deste contrato ou
valor do servi<;:o.

Tabela 3 -lnfracoes
~tern

Descri~ao

Grau

Incidencia

1.

Nao operar como organiza<;:ao completa prejudicando o fomecimento dos servi<;:os com elevada qualidade.

Medi a
(passive! de
corre<;:ao)

Semestral

~.

Nao executar, com seus pr6prios recursos, todos os servi<;:os relacionados com o objeto deste contrato, mediante demanda da
CONTRATANTE.

Grave

Semestral

~.

Substituir os profissionais envolvidos na execu<;:ao contratual
sem o conhecimento e anuencia da CONTRA T ANTE.

Leve
(passive! de
corre<;:ao)

Por ocorrencia

~.

~.

6.

7.
8.

9.

Nao observar rigorosamente as especifica<;:5es estipuladas pela
CONTRA T ANTE no fomecimento de produtos e servi<;:os relacionados com o objeto deste contrato.
Nao exercer o controle de qualidade na execu<;:ao dos servi<;:os
prestados, com base nos pan1metros determinados pela CONTRATANTE .
Nao observar os prazos estabelecidos pela CONTRA T ANTE
na condu<;:ao dos servi<;:os objeto deste contrato.
Provocar prejuizos e danos a CONTRA T ANTE devido a sua
demora, omissao ou erro, na condu<;: ao dos servi<;:os objeto deste
contrato.
Nao tomar providencias, imediatamente, em casos de altera<;:5es, rejei<;:5es, cancelamentos ou interrup<;:5es de urn ou mais
servi<;:os, mediante comunica<;:ao da CONTRAT ANTE.
Recusar a encaminhar, sempre que solicitado pela CONTRAT ANTE, sem onus para esta, c6pia de pe<;:as produzidas
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Grave

Grave

Por ocorrenCia.

Por ocorrenCia.

Media
(passive! de
corre<;:ao)

Por ocorrencia

Grave

Por ocotTencia

Grave

Poro ?~-

Leve
(passive! de
corre<;:ao)

0

Cl .

Po~corren
cia.

j

tu

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Divulgar informac;:oes acerca da prestac;:ao dos servic;:os objeto
deste contrato, mesmo que acidentalmente, sem a previae expressa autorizac;:ao da CONTRA T ANTE.
Recusar o ressarcimento a CONTRA T ANTE de qualquer
dano ou prejuizo oriundo de eventual quebra de sigi lo das informac;:oes fomecidas.
Nao prestar o devido esclarecimento a CONTRA T ANTE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que envolvam a CONTRA T ADA.
Caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para
qualquer operac;:ao financeira.
Nao cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste contrato.
Nao manter, durante a execuc;:ao deste contrato, todas as condic;:oes de habilitac;:ao e qualificac;:ao, exigidas na contratac;:ao que
deu origem a este instrumento.
Gerar prej ufzos e infrac;:oes a CONTRA T ANTE na prestac;:ao
dos servic;:os objeto deste contrato.
Nao realizar de forma devida o pagamento de tributos e taxas
que forem devidos em decorrencia do objeto deste contrato,
bern como as contribuic;:oes devidas a Previdencia Social, os encargos trabalhistas, premios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham a ser criados e exigidos pelos Poderes Publicos e outras despesas que se fizerem necessarias ao
cumprimento do objeto pactuado.

Grave

Por ocorrencia.

Grave

Por ocorren cia.

Grave

Por ocorrencia

Media

Por ocorrencia

Media
(passive! de
correc;:ao)
Media
(passive) de
correc;:ao)

Por ocorrenCia.

Semestral

Grave

Por ocorrencia

Media
(passive! de
correc;:ao)

Por ocorrencia.

As penalidades decorrentes das condutas tipificadas acima podem ser aplicadas cumula22 .8
tivamente entre si , desde que seu somata rio nao ultrapasse 10% (dez por cento) do valor atualizado
da contratac;:ao, sem prejuizo das demais sanc;:oes
22.9
No ato de advertencia, a CONTRA T ANTE esti pulara prazo para o cumprimento da obri gac;:ao ou responsabilidade e para a correc;:ao das ocorrencias
A multa moratoria podera ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto
22 .10
ou de prazos estipulados.
0 atraso sujeitani a CONTRA TADA a multa de:

22.11
I.

0,25% (meio por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execuc;:ao de
servic;:o, a contar do primeiro dia uti! da respectiva data fixada, ate o limite de 30
(trinta) dias uteis, calculada sobre o valor correspondente a obrigac;:ao ao
cumprida;

0 atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega de material ou exec
22.12
servic;:o podeni caracterizar a inexecuc;:ao total deste contrato, ajuizo da CONTRATANTE.
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A CONTRA T ADA estani sujeita a multa compensat6ria de:
I)

Inexecu<;:ao total deste contrato, Ate 30% (trinta por cento) sobre o valor que reste
executar deste contrato

II)

Interrup<;:ao da execu<;:ao deste contrato, sem previa autoriza<;:ao da
CONTRA T ANTE, 1% (urn por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso,
observado 0 maximo de 10% (dez por cento)

22.14
A suspensao do direito de licitar e contratar com a Administra<;:ao, por ate 02 anos, podera
ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execu<;:ao
deste ajuste, nos seguintes prazos e situa<;:5es:
a)

Nao conclusao dos servi<;:os contratados;

b)

Presta<;:ao do servi<;:o em desacordo com as especifica<;:5es, depoi s da solicita<;:ao de
corre<;:ao efetuada pela contratante;

c)

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo
contratante, ensejando a rescisao deste contrato por sua culpa;

d)

Condena<;:ao definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributes e
contribui<;:5es, praticada por meios dolosos ;

e)

Apresenta<;:ao, a contratante, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo
ou em parte, com o objetivo de participar da licita<;:ao que deu origem a este
contrato, que venha ao conhecimento da contratante ap6s a assinatura deste
contrato, ou para comprovar, durante sua execu<;:ao, a manuten<;: ao das condi<;:5es
apresentadas na habilita<;:ao;

f)

Ocorrencia de ato capitulado como crime praticado durante o procedimento
licitat6rio, que venha ao conhecimento da contratante ap6s a assinatura deste
contrato;

g)

Reprodu<;:ao, divulga<;:ao ou utiliza<;:ao, em beneficia proprio ou de terceiros, de
quaisquer informa<;:5es de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razao da execu<;:ao deste contrato, sem consentimento previ o e expresso da
contratante.

a

22.15
A declara<;:ao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administra<;:ao sera aplicada
quando constatada ma-fe, a<;:ao maliciosa e premeditada em prejuizo da CONTRA TANTE, atua<;:ao ..
com interesses escusos, reincidencia em faltas que acarretem prejuizo a CONTRA T ANTE ou a
ca<;:5es anteriores de sucessivas outras san<;:5es, entre outros casos:
a)

Sofrer condena<;:ao definitiva por fraude fiscal no recolhimento de q
tributes, praticada por me ios dolosos;
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b)

Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com
a CONTRA TANTE, em vi rtude de atos ilicitos praticados;

c)

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficia proprio ou de terceiros, quaisquer
informa~oes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da
execu~ao deste contrato, sem consentimento pnSvio da CONTRA T ANTE.

a)
A declarac;:ao de inidoneidade implica proibic;:ao da CONTRA TADA de transacionar com
a Administra~ao , enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida a reabilitac;ao, perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRA TADA ressarcir a CONTRAT ANTE pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanc;:ao aplicada.
22.16
Da aplicac;:ao das sanc;oes de advertencia, multa e suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administrac;:ao cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do primeiro
dia uti! subsequente ao do recebimento da comunicac;:ao.
22.17
0 recurso referente a aplicac;ao de sanc;oes deveni ser dirigido a autoridade imediatamente
superior, por intermedio daquela responsavel pela sua aplicac;ao, a qual podera reconsiderar sua decisao,
22.18
As sanc;oes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, respondendo ainda a CONTRA TADA
por qualquer indeniza~ao suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na
forma do paragrafo unico do art. 416 do Codigo Civil Brasileiro.
22.19
A aplicac;:ao das sanc;oes previstas neste contrato nao exclui a possibilidade de aplicac;:ao
de outras, incluida a responsabilizac;:ao da CONTRA TADA por eventuais perdas e danos causados a
CONTRATANTE.
22.20
0 valor das multas devera ser recolhido no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicac;:ao, por correio eletr6nico, enviada pela CONTRATANTE.

23.

RESCISAO

23.1
0 contrato tambem podera ser rescindido desde que motivado o ato e assegurados o contraditorio e a ampla defesa, quando a CONTRA T ADA:
a.

For atingida por protesto de titulo, execuc;:ao fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econ6mico-financeira;

b.

For envolvida em escandalo publico e notorio;

c.

Quebrar o sigilo profissional ;

d.

Utilizar, em beneficia proprio ou de terceiros, informa~oe s nao divu gad . s
publico e as quais tenha acesso por forc;a de suas atribui~oes contratuais;
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e.

Vier a ser declarada inidonea por qualquer 6rgao da administrac;ao publica;

f.

Nao mantiver suas condic;oes de habilitac;ao e qualificac;ao, incluida a comprovac;ao
da qualificac;ao tecnica de funcionamento

23.2
Exceto quando se tratar de caso fortuito, forc;a maior ou razoes de interesse publico, a
rescisao acarretani, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial , a retenc;ao
dos creditos decorrentes deste contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRA TANTE, ou
a execuc;ao da garantia contratual, para ressarcimento dos valores das multas e indenizac;oes a ele
devidos.
Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo ad23.3
ministrativo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
23.4
A rescisao unilateral ou amigavel devera ser precedida de autorizac;ao escrita e fundamentada da autoridade competente.
23 .5
Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhuma remunerac;ao sera cabivel , a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRA TANTE e comprovadamente
realizadas pela CONTRATADA, previstas no contrato.
23.6
Em caso de alterac;ao das condic;oes de habilitac;ao juridica da CONTRA TADA, em razao de fusao , ci sao, incorporac;ao, associac;ao, cessao ou transferencia, total ou parcial, o contrato
podera ser ratificado e sub-rogado para a nova proponente, sem onus para a CONTRAT ANTE, e
com a concordfmcia desta, com transferencia de todas as obrigac;oes aqui assumidas, independentemente de notificac;ao judicial ou extrajudicial.
a)
A CONTRAT ANTE se reserva o direito de continuar ou nao com a execuc;ao do contrato
com a proponente resultante da alterac;ao social.

24.

DISPOSI<;OES GERAIS

24.1
A omissao ou tolenlncia das partes- em exigir o estrito cumprimento das disposic;oes do
contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente- nao constituira novac;ao ou renuncia nem lhes
afetara o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fie! cumprimento do avenc;ado .
24.2
0 CONTRA TO nao implica em renuncia de nenhum dos privilegios e imunidades reconhecidos a OEI, nos ordenamentos dos paises em que esta Organizac;ao possui ati vidade, prin9i· al-1
mente ao Acordo de Sede , promulgado por meio do Decreto n° 5.128, de 6 de julho de 20~4, bern
como o Acordo Basico de Cooperac;Cio, promulgado pelo Decreto Presidencial n° 8.289, de 25 qe
j ul ho de 2014 e o Deereto n' 7. 50 3, de 24 de j unho de 20 I I , internal izou o Conven io de S~nto, mingo (A ta de Registro dos Estatutos 0 El), assi nado em 31 de outu bro de I 9 57.

u

~
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ANEXO "I"
TERMO DE REFERENCIA
GRADE CURRICULAR MINIMA E EMENTAS DAS DISCIPLINAS

A CONTRATADA podera oferecer disciplinas com nomes similares aos previstos neste Tem1o de Referencia, desde que essas disciplinas contemplem
as ementas e a grade curricular.
Item

1

2

3

I

Disciplina

Introdu9ao a Ouvidoria Publica

Carga honiria
(h)

Objetivo: Situar os alunos no tema geral do curso, introduzindo-os aos debates hist6ricos da Ouvidoria
Publica no Brasil e apresentando os modelos intemacionais que dialogam com o brasileiro.

20

Defesa dos U suarios de Servir;os
Publicos

30

Acesso a informa9ao e protes;ao de
dados

40

------------ ~

~- -

-~

I

Ementa

Ementa: Introduryao a hist6ria Administrativa Brasileira. Hist6ria da Ouvidoria Publica no Brasil. Modelos
institucionais. Experiencias Intemacionais
Objetivo: Dotar os alunos de infonnar;oes acerca dos institutos relacionados a prote9ao e defesa dos usuarios
do servi9o publico, principalmente no que se refere a qualidade dos servi9os publicos e aos deveres das
ouvidorias publicas.
Ementa: Fundamentos da Defesa do Usuario. Lei n. 13.460/2017 e experiencias anteriores. Direitos e
Deveres dos Usuarios. Manifestar;oes dos Usuarios. Papel da Ouvidoria Publica da Defesa do Usuario
Objetivo: Ampliar o entendimento sobre o tratamento de dados na era digital, abordando as tensoes entre
ransparencia e privacidade. Abordar as formas como o manej o de dados pode contribuir para o fortalecimento do controle social.
Ementa: Concepyoes classicas: publico versus privado. Diferen9as entre privacidade e publicidade. Origens
e concepyoes do direito a privacidade. Regula9ao e politicas publicas de privacidade e transparencia.
Govemo aberto, dados abertos.

I tern

. . .
D asctp 1ma

4

Marcos Normativos da Atividade
de Ouvidoria Publica no Brasil

5

. d
M eto do Io~1a e

Carga honiria
(h)

_

r '

20

Ementa: Constitui<;ao Federal e democracia participativa. Lei 12.527/2011. Decreto 7724/2012, Decreto
7845/2012, Decreto 8777/2016. Lei 13.460/2017. Analise comparada de regulamenta<;oes estaduais e
municipais. Decreto 9094/2017. Decreto 9492/2018.
Objetivo: Conhecer e usar os fundarnentos, os metodos e as tecnicas de elabora<;ao da pesquisa cientifica.
Compreender e empregar as diretrizes do traba1ho cientifico para formata<;ao, indica<;ao de cita<;oes, uso de
fontes de informa<;ao e organiza<;ao de referencias. Ampliar o dominio de conhecimento sobre generos
textuais academicos. E1aborar e apresentar projeto de pesquisa de artigo cientifico.

20
Ementa: Fundarnentos da metodologia cientifica; normas para elabora<;ao de trabalhos academicos;
metodos e tecnicas de pesquisa; a comunica<;ao entre os orientados/orientadores; o projeto preliminar de
pesquisa; o projeto de pesquisa; o experimento; a comunica<;ao cientifica; a organiza<;ao do texto cientifico
(nom1as ABNT /UTFPR).
Objetivo: Dotar os alunos da capacidade de comunicar-se de forma clara e respeitosa por meio do manejo e
desenvolvimento das competencias conversacionais.

. _
Comuruca<;ao 1nterpessoal
~
. Ce Competenc1as onversacwnais

30

_ d
.
G estao e cnses,
. _ R
N ego~m<;ao e e.7
----.... solu<;ao de Confl1~ tos

20

----

t
men a

Objetivo : Transmitir aos alunos uma visao detalhada acerca de todos os normativos legais e regulamentares
ap1icaveis a atividade de ouvidoria, discutindo formas e instrumentos para a sua implementa<;ao.

Pesqmsa

6

E

E menta: Fun damentos da comuruca<;ao.
· - E1 ementos da C omumca<;ao.
· - 1nteratlv1
· ·dade e rm'dos no processo
·
·
1
H
b'1'd
d
·
·
~ ·
·
·
comumcacwna . a 1 1 a es socm1s e competencms conversacwnms.
Comumca<;ao
· - ap 1·1cada ao Setor P u' b1'1co. A tend.1mento a pessoas com necess1'd ades especm1s,
· · em s1tua<;ao
·
- de
vulnerabilidade e com transtomos psicol6gicos.
Objetivo : Ajudar os alunos a desenvolverem as competencias e tecnicas para o estabelecimento de uma
· - vo 1tada a, reso 1u<;ao
- dos co nfl 1tos.
'
comumca<;ao
E menta: N egocm<;ao
· - e reso 1u<;ao
- de confl 1tos:
'
· · · meto
, dos e esco Ias. F un damentos da comuruca<;ao
· pnnc1pms

nao violenta. Fe!Tamentas de media<;ao de conflitos aplicadas ao contexto das ouvidorias publicas.

'Ill
•

Item

2

0

1

Disciplina

9

Carga horaria
(h)

Ementa
Objetivo: Transmitir aos alunos conceitos relacionados ao papel da ouvidoria no contexto prote<;:ao ao denunciante, combate a corrup<;:ao e mecanismos de integridade da organiza<;:ao que faz parte.

8

Prote<;:ao ao denunI ciante e com bate a
corrup<;:ao

9

10

1 -----.. . . .,

Engajamento, Participa<;:ao e Conit role social no Brasil

Ouvidoria e Governa Aberto

20

30

20

Ementa: Mecanismos de prote<;:ao ao denunciante no Brasil e mundo. Legisla<;:ao relacionada a repressao de
ilicitos. Regime Disciplinar do Servidor Publico Federal. Lei Anticorrup<;:ao. Lei de Conflito de Interesses.
Lei de lmprobidade Administrativa. No<;:oes de Direito Criminal, com enfoque nos Crimes contra a
Administra<;:ao Publica. A fun<;:ao dos 6rgaos de controle intemo, corregedoria e outras unidades de
integridade e organizacional.
Objetivo: Dotar os alunos de conhecimento sobre os mecanismos de participa<;:ao e controle social no Brasil
com foco na sociologia e na Ciencia Politica. ldentificar comunidades de engajamento e avaliar modelos
adequados a sua inclusao em processos participativos. Desenvolver visao critica acerca dos principais problemas de engajamento da sociedade em intera<;:oes construtivas como estado.
Ementa: Conceitos de cidadania, inclusao politica, sociedade civil e democracia no pensamento politico
contemporaneo. Analise das formas de intera<;:ao entre os principais mecanismos de participa<;:ao e controle
social. Rela<;:ao entre Estado e atores sociais nos espa<;:os publicos contemponineos. Processo hist6ricoepistemol6gico da Psicologia Social. Enfoques te6ricos e metodol6gicos em casos concretos da Psicologia
Social a luz dos processos participativos democraticos. Constru<;:ao social de realidades e subjetividades
humanas. Movimentos sociais no Brasil. Atua<;:ao em redes.
Objetivo: Apresentar os principais conceitos de Govemo Aberto, bern como o modo pelo qual as Ouvidorias
publicas exercem papel fundamental na amplia<;:ao dos meios de intera<;:ao aberta entre sociedade e estado.
Ementa: Governo aberto, dados abertos e mecanismos abertos de participa<;:ao e controle social no Brasil e
no mundo. Experiencias de ouvidoria como mecanismo de Govemo Aberto. Crowdsourcing e Crowdsensing
como mecanismos de participa<;:ao social e aprimoramento da gestao por meio de Ouvidorias.

I
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Disciplina

Item

11

2

Inovayao Civica e
Ouvidoria Publica

9

Carga horaria
(h)

30

Elementos de formulayao e simplifica9ao de servi9os
publicos

30

A valia9ao de Servi9os Publicos

40

~
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Ementa
I

Objetivo: Apresentar modelos de gestao de projetos inovadores entre govemo e sociedade civil voltados
para a ampliayao dos espayos de participa9ao e controle social. Desenvolver no aluno capacidades para prospec9ao de grupos engajados, mobilizayao de parceiros, planejamento e execu9ao de projetos voltados a inova9ao civica.
Ementa: Contexto e conceitos de inovayao. Estado e inovayao. Construyao de capacidades inovadoras na
Administra9ao Publica. Tendencias e metodos de inova9ao. Design thinking e metodologia de formulayao
de projetos focados no uswirio. Disrupyao digital aplicada a relayao Estado-sociedade. Estudos de caso.
Objetivo: Aprofundar junto aos alunos as metodologias de design para a modelagem de servi9os publicos
com o foco do usuario. Apresentar os principais elementos de urn servi9o.
Explorar a analise critica dos processos de presta9ao de servi9os publicos de fom1a a torna-los mais simples
e acessiveis aos usuarios.
Ementa: Marcos normativos e te6ricos da formulayao e da simplificayao de servi9os publicos. Metodologias
aplicadas para a formulayao de servi9os publicos. Elementos de gestao de servi9os. Design thinking aplicado
a formulayaO de serviyOS.
Objetivo : Introduzir os alunos ao conceito de ouvidoria de dados e explorar os meios pelos quais dados
coletados, quer por meio das manifesta96es ou avaliayoes, quer por meio de suas intera96es com os servi9os
ou com a comunidade, podem se tornar instrumentos importantes para a melhoria da presta9ao de servi9os.
Apresentar aos alunos metodologias quanti e qualitativas, bern como principais prciticas para a avaliac;ao de
servi9os publicos por meio do feedback do usuario.
Ementa: Conceituayao. Objetos, tipos e metodologias de avaliac;ao. Sistemas de informac;ao e bases de dados
sobre polfticas e servi9os publicos. Analise e avaliayao de projetos e programas publicos. Pesquisas de
avaliayao de tipo quantitativa e de tipo qualitativo. 0 gerenciamento de resultados. Avaliayao por resultados
intermediarios: produtos e servi9os prestados. Avaliayao por impactos finai s. Instrumentos de avalia<;:ao. A
avalia<;:ao de resultados como instrumentos de ampliayao da participa<;:ao cidada e da accountability do
servi9o publico.
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Disciplina

Experiencias Internacionais de Ouvidorias Publicas

!)

Carga horaria
(h)

20

Ementa
Objetivo: Apresentar experiencias intemacionais para mapear altemativas que possam oferecer subsidios
para o estabelecimento de criterios, metodologias e procedimentos a serem utilizados nas ouvidorias publicas
brasileiras. Visa tambem oferecer informac;oes e conhecimentos que apoiem as organizac;oes publicas no
desenvolvimento de uma estrategia ampla de orientac;ao para o usmirio-cidadao.
Ementa: Panlmetros intemacionais de excelencia no exercicio das atribuic;oes dos modelos de ombudsman
existentes no mundo, com foco no Modelo de Maturidade de Ouvidoria Publica.
Objetivo: Acompanhar semimirios em materia de ouvidoria, participac;ao e controle social , acesso a informac;ao e transparencia, avaliac;ao e design de servic;os pubicos.

15

l_ -

Semimirios

--~.

~

10

Ementa: Serao realizados semimirios por especialistas com experiencia nas tematicas relacionadas as disciplinas propostas para o curso, com abordagem de temas atuais sabre ouvidoria publicae privada no ambito
nacional e intemacional.

-vi~ I
!94

9

-2019

Avaliacao do Corpo Docente
A equipe de professores indicados serve para avaliac;:ao tecnica eo julgamento da proposta, de modo que outros professores poderao compor a equipe na
execuc;:ao do contrato. Ainda, a experiencia profissional deve ter conexao direta com o objeto ou atividade a que esta vinculada.
0 corpo docente minimo exigido para avaliac;:ao tecnica sera composto pelos seguintes profissionais de nivel superior: 01 (urn)- Coordenador Geral;
e pelo menos 5 (cinco) professores
Qualifica~oes

do Corpo Docente - A qualificac;:ao dos professores sera comprovada por meio de apresentac;:ao de diplomas e/ou certificados de curso
superior de graduac;:ao e/ou p6s-graduac;:ao, devidamente reconhecido pelo Ministerio da Educac;:ao -MEC. Diplomas e certificados de cursos emitidos
por Instituic;:oes de Ensino Superior estrangeiras deverao estar reconhecidos e/ou revalidados pelo MEC, nao sendo aceitos protocolos.
Experiencia Profissional - A experiencia profissional em docencia em de cada componente do corpo docente devera ser comprovada por meio de
atestados de capacidade tecnica, declarac;:oes, contratos ou outro meio aceito pela legislac;:ao brasileira que comprove de forma inequivoca a sua realizac;:ao.
Eventuais modificac;:oes dos professores mobilizados no curso, no decorrer dos servic;:os, deverao ser autorizadas pelo CONTRA T ANTE.

Avalia(tao da Qualificacao e Experiencia dos Componentes do Corpo Docente
A indicac;:ao dos professores, a! em da comprovac;:ao de sua qualificac;:ao e experiencia, devera ser acompanhada de declaracao do profissional concordando
com sua indicac;:ao para compor o corpo docente da proponente, datada e assinada.
Pontua~ao

Maxima
40 pontos

Criterios de Avalia~ao
Coordenador Geral

i
j

em qu~lquer area de fonna~iio superior.
-J:'itulos de ' Graduac;:ao em Areas Correlatas ao Curso:
~ Especializac;: · ... .... ....... ... ....... ..2 Pontos

Ate 10 pontos

~,'ional

Ate 5 Pontos

1~1:1
9
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Mestrado ......... ... ........ ... ........ .... .3 Pontos
Doutorado .... .... .......................... 5 Pontos
Experiencia Profissional
Mais de 05 (cinco) anos com experiencia pro fissional na Coordenavao de curso de pos-graduavao ou ensino
devidamente comprovado

Equipe de Profes.Sores. '

-

II)

-

..,

I

a distancia,

Attf 30 Pontos

(

Corpo Docente indicado

Doutorado

Professor 1
Professor 2
Professor 3
Professor 4
Professor 5

3
3
,.,
.)
,.,
.)
,.,
.)

5 Pontos

Mais de 5 anos de
dod~ncia

2
2
2
2
2

Mais de 10 anos de
docencia
3
3
3
3
3

Maximo de Pontos por
professor
6
6
6
6
6

DA NOT A DE PRE<;O

Deverao estar inclusas na proposta de prevo todas as despesas da PROPONENTE decorrentes da execuvao do objeto.
0 total de pontos possiveis atribuido ao criteria prevo sera dividido de forma gradual/escalonada, devendo o PROPONENTE indicar o valor por aluno
para cada uma das faixas a seguir descriminadas:

De I a 50 alunos
De 51 a 100 alunos
De 101 a300alunos
Acima de 300 alunos

',1:1
• 2

0

1

9

Sera atribuido o total de pontos, do respectivo item, aproposta que apresentar o menor prer;:o . Para os demais PROPONENTES, sera utilizado o seguinte
calculo para obtenr;:ao da pontuar;:ao da NOT A DE PRE<;:O POR ITEM (NPI).
NPI = (Prl/Pr2) X Pm

Em que:
NPI= Nota de prer;:o por item;
Prl= Prer;:o da proposta com menor valor ofertado;
Pr2= Prer;:o da proposta da PROPONENTE; e
Pm= Pontuar;:ao maxima do respectivo item .

Assim , a NOTA DE PRE<;:O POR ITEM sera o resultado da proposta de menor valor (Prl) di vidida pela proposta da proponente (Pr2) ; o produto da
equar;:ao sera multiplicado pela pontuar;:ao maxima do item (Pm), de acordo com a formula supramencionada.
Ao final , sera realizada a soma da pontuar;:ao alcanr;:ada por cada proponente em todos os itens, resultando na NOT A DE PRE<;:O (NP).
III)

DA NOT A FINAL

Para analise e julgamento das propostas, 0 merito tecnico e 0 prer;:o terao OS pesos 80/20, respecti vamente.
A nota maxima da proposta tecnica e da proposta de prer;:o e de 100 (cern) pontos, cad a qual.
Ao final, sera realizada a ponderar;:ao das pontuar;:oes resultantes da aplicar;:ao da formula de pontuar;:ao tecnica e da formula de pontuar;:ao de prer;:o, da
seguinte fonna:
Pontua~ao

tecnica

X

80% + Pontua~ao economica

X

20% = Pontua~ao final.

Q ~oponente que obtiver a maior pontuar;:ao apos a aplicar;:ao dessa formula sera o vencedor.
.
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ANEXO "Ill"
TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE COMPROMISS0 1
A apresenta<;ao da proposta de PPC nos termos deste TR para analise da CONTRA T ANTE e
do Termo de Compromisso (Anexo C), devidamente assinado pelo representante legal da Institui<;ao de Ensino Superior, constitui etapa eliminat6ria deste processo seletivo.

CPF
n°
Eu
representante
legal
da
Institui<;ao
de
Ensino
Superior
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ , com credenciamento EAD por meio do
ato
, declaro ciencia de que, caso essa IES seja selecionada no
processo de sele<;ao da Contrata<;ao por Convite n° 008/2019, os direitos autorais sobre o PPC,
com todas as suas caracteristicas, diretas e indiretas, consequencias e direitos conexos que
possam advir da utiliza<;ao, reprodu<;ao, divulga<;ao e outras formas de veicula<;ao publica ou
privada, pertencerao, exclusivamente, a Organiza<;ao dos Estados lbero-Americanos para a
Educa<;ao, a Ciencia e a Cultura (OEI), estando vedada a IES a sua utiliza<;ao sem a expressa
anuencia da OEI.

Essa IES aceita respeitar as imunidades e privilegios garantidos pelo Governo da Republica
Federativa do Brasil a OEI, assumindo, ainda, o compromisso de ado<;ao das medidas
necessarias internamente para a aprova<;ao do PPC, analisado e aprovado pela OEI, pelo seu
Conselho Universitario ou 6rgao equivalente.

de

de 2019.

Nome do Representante Legal
CPF no - - - - - - - -

I

I

Esse Termo de Compromisso deve ser assinado e anexado no formulario de inscrit;ao nos termos do
item 5.1.

39
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ANEXO "B"

EDITAL ALTERADO
REPUBLICACAO
CONTRATA<;::AO POR CONVITE N. 0 008/2019
CONTRA TA<;::AO DE SERVI(:OS
MODELO

DECLARA<;::AO

(NOME DA PROPONENTE)
,CNPJ n.0
_ _ _ ______ , sediada
(endere<;:o Completo)
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ ___ , declara, sob penas da lei, que
ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilita<;:ao no presente procedimento
licitat6rio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorn?ncias posteriores.

Cidade - (UF),

de

de 2019

Nome e assinatura do declarahte

-~/

40

ANEXO "C"

EDITAL ALTERADO
REPUBLICACAO
CONTRATA(AO POR CONVITE N. 0 008/2019
CONTRA TA(AO DE SERVI(OS

MODELO

DECLARA<;AO

(Nome da proponente) ............. ............ .......... ..... ......... .. .. ........................... .......... .. ... ... , CNPJ
n°.............. .... .... ..... ..... ................... ............ ........ ...... ..,
sediada
(enderevo
completo)
....... ............................................................................................ , declara, sob as penas da Lei ,
que nao uti liza mao-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realizavi'io
de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bern como nao utiliza, para qualquer trabalho,
mao-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condivi'io de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (conforme Lei n° 9.854/99)

Cidade - (UF),

de

de 20 ..

''"""""'

(nome e nlimero da identidade do declarante)

41
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ANEXO "D"

EDITAL ALTERADO
REPUBLICACAO
CONTRATA(::AO POR CONVITE N. 0 008/2019
CONTRA TA(::AO DE SERVI(::OS

MODELO

Declara<;ao de Inexistencia de Trabalho Escravo e Infantil

A proponente
, com sede em
(endere9o completo ),
_ _ _ _ , inscrita sob o CNP J N°
, neste ato representada por seus representantes legais
e
(nome, CPF, residencia) DECLARA
para a Organiza9ao de Estados lbero-americanos - OEI que inexiste contra si decisao administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou 6rgao competente, em razao da pnitica de
atos que importem em discrimina9ao de ra<;:a ou genero, trabalho infantil ou escravo, e/ou senten<;:a condenat6ria transitada emjulgado, proferida em decorrencia dos referidos atos, ou ainda,
de outros que caracterizem assedio moral ou sexual, ou que importem em crime contra o meioambiente.

Cidade,

de

de - - -

Assinatura(s) do(s) Representante(s)

I

L
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ANEXO "E"

EDITAL ALTERADO
REPUBLICACAO
CONTRATA<;AO POR CONVITE N.o 008/2019
CONTRATA<;AO DE SERVI<;OS

MINUTA

DE

CONTRATO

I

i
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MIN UTA

CONTRA TO N° .... ./2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO A ORGANIZA<;AO DE EST ADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCA<;AO, A ClENCIA E
A CUL TURA- OEI, E, DE OUTRO, A PROPONENTE ................ PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

A Organizayao de Estados Ibero-americanos para a Educayao a Ci encia e a Cultura
- OEI, Organismo Intemacional com sede no SHS, Quadra 06, Bloco C, Ed. Brasil 21 , sala 919,
CEP 7031 6-109, Brasilia/OF., inscrita no CNPJ sob o n°. 06.262.080/0001-30, doravante denominada de CONTRA T ANTE, e, de outro !ado, a proponente ... ........ ..... ............ , sediada na
.... ....... ..... .. .......... , na cidade ........................ .. , inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0
...... ........... ....... ..... ... , doravante denominada Contratada, tendo em vista o que consta no Processo da Contratayao por Convite n° 008/2019- Contratayao de Serviyos, resolvem celebrar o
presente Contrato, em conformidade com o Procedimento Marco de Contratayao por Convite
da OEI- Escrit6rio no Brasil, em sua atual redayao e demais normas complementares, por preyo
global , mediante as condiy5es expressas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO
Prestayao de serviyos educacionais para elaborayao e execuyao de curso de p6sgraduayao "lata sensu " em Ouvidoria Publica, com durayao minima de 380 (trezentos e oitenta)
horas, no ni vel especializayao, com os objetivos de complementar a formayao , atualizar, incorporar competencias tecnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vi stas ao aprimoramento da atuayao das ouvidorias publicas no Brasil, conforme especifica9oes constantes do
Edital da Contratayao por Convite n°. 008/2019 e proposta da CONTRA TADA, datada
de ..... ../. .... ..1. ..... , que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcri 9iio.

CLAUSULA SEGUNDA - DA CONTRA TA<;AO POR CONVITE E DO REGIME DE
EXECU<;AO
A OEI contratou os servi9os aqui ajustados com fundamento nos subitens 13.2 e
14.3 do Procedimento Marco de Contratayao por Convite da OEI- Escrit6rio no Brasil, e
atual redayao, empreitada por preyo global.

I

CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR
Pela prestayao dos serviyos aqui contratados, o CONTRA T ANTE pagara
TRA T ADA o valor global de R$ ............... ... .. ( ..... .. ... .... ... .... ... ).
44

a

CLAUSULA QUART A- DAS OBRIGA(:OES DO CONTRATANTE

Constituem obrigas;oes da CONTRA T ANTE, alem das demais previstas neste contrato ou dele
decorrentes:
a)

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRA T ADA.

b)
Fomecer e colocar a disposis;ao da CONTRATADA todos os elementos e informas;oes
que se fizerem necessarios a execus;ao dos servi<;:os.
c)
Verificar o cumprimento das clausulas contratuais relativas aos pagamentos devidos
CONTRATADA.

a

d)
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRA T ADA sabre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato.
e)
Notificar a CONTRA TADA, par escrito e com antecedencia, sabre multas, penalidades
e quaisquer debitos de sua responsabilidade.
f)
A CONTRA TANTE comunicara a CONTRAT ADA par escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o usa de mensagem eletr6nica para esse fim.
CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGA(:OES DA CONTRA TADA

1. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte a presta<;:ao dos servi<;:os, sem previae expressa
anuencia do CONTRA T ANTE.
2. Executar os trabalhos pelos professores indicados na Proposta Tecnica, responsabilizandose pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fi scais e comerciais, resultante desta execu<;:ao.
A inadimplencia do CONTRA TADO, com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere ao CONTRA TANTE a responsabilidade par seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir o seu usa.

3. Providenciar a imediata corre<;:ao das deficiencias apontadas pelo CONTRA T ANTE.
4. Fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do Contrato, cabendolhe, integral mente, o onus decorrente de sua culpa ou dolo, na execu<;:ao do objeto deste Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, independentemente do controle e fi(caliza<;:ao exercidos pelo CONTRAT ANTE.

I

5. Manter em validade, durante o prazo de vigencia deste Contrato, a regularidade de j odos os
documentos exigidos no Edital da Contrata<;:ao par Convite n° 008/2019, inclusive q aanto aos
professores indicados na Proposta Tecnica.
1
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6. A utiliza<;:ao da marca, representada por seu titulo e logotipo, s6 podeni ser utilizada mediante previa e expressa autoriza<;:ao da CONTRA T ANTE.
7. Outras constantes do Termo de Referencia, Anexo "A", do Edital da Contrata<;:ao por Convite n° 008/2019.

CLAUSULA SEXTA- DA PROPRIEDADE MATERIAL E INTELECTUAL
I -Em decorrencia deste contrato, os direitos patrimoniais dos materiais academicos e do curso
concebidos pel a CONTRA T ADA, por meio de seus empregados ou prepostos, bern como os
estudos, amilises e pianos vinculados a essas atividades, com todas as suas caracteristicas, diretas e indiretas, consequencias e direitos conexos que possam advir da edi<;:ao, utiliza<;:ao, reprodu<;:ao e divulga<;:ao, pertencerao a CONTRATANTE.

2 -A CONTRATANTE cede, sem onus, os direitos de utiliza<;:ao, frui<;:ao e disposi<;:ao sobre
do material produzido, bern como do conteudo das aulas, para utiliza<;:ao, a qualquer momento,
pela CONTRATADA, podendo, inclusive, ao termino do contrato, ofertar o curso para novas
turmas.

a reprodu<;:ao parcial ou integral; edi<;:ao; adapta<;:ao; a
tradu<;:ao para qualquer idioma; a distribui<;:ao para oferta de vagas; e a utiliza<;:ao, direta ou
indireta.

3 - A autoriza<;:ao envolve o direito

CLAUSULA SETIMA- DA VIGENCIA
0 presente Contrato teni vigencia ate 18 ( dezoito) meses, contados da data de sua
assinatura.

CLAUSULA OIT AVA- DA VINCULA(:AO AO EDIT AL
Este instrumento de Contrato guarda conformidade com os termos da Contrata<;:ao
por Convite n°. 008/2019- Contrato de Servi<;:o, do qual e parte integrante, como se aqui estivessem transcritos em sua integridade, vinculando-se, ainda, a proposta da CONTRAT ADA .

CLAUSULA NONA- DO REAJUSTE
Os valores constantes deste Termo sao fixos e irreajustaveis, salvo os casos de
acrescimos e supressoes legais.

CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO
0 pagamento sera efetuado conforme como cronograma fisico -financeiro, item 11
do Termo de Referencia, Anexo "A", do Edital da Contrata<;:ao por Convite no 008/ 2019, e
ate 10 ( dez) dias, ap6s a apresenta<;:ao de Nota Fiscal/Fatura devidamente ate stad~, mediant
credito em conta corrente, no Banco e na Agencia indicados pela CONTRA T ADA/.
,
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Subchiusula Unica- Podeni ser deduzida do valor da Nota Fiscal/Fatura, multa imposta pelo
CONTRA T ANTE, se for o caso.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA- DA GARANTIA

A Contratada apresentou garantia na modalidade ...... ....... .... .. .... ..no valor de
R$ ....... ..........( ...... .....), equivalente ao percentual de 5% (cinco) por cento do valor deste Contrato .
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTA<;::AO OR(:AMENTARIA

As despesas decorrentes da execuc;ao deste Contrato, no exercicio de 2019, correrao
a conta de recursos pr6prios da OEI, estando devidamente assegurados/bloqueados.
CLAUSULA DECIMA TERCEJRA - DAS SAN(:OES ADMJNISTRA TIVAS E DOS
RECURSOS
Subclausula Primeira- Multa -A CONTRATADA estani sujeita a multa compensat6ria de :
a) Inexecuc;ao total deste contrato, Ate 30% (trinta por cento) sobre o valor que
reste executar deste contrato
b) Interrupc;ao da execuc;ao deste contrato, sem previa autorizac;ao da
CONTRA T ANTE, 1% (urn por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso,
observado o maximo de 10% (dez por cento)
Subchiusula Segunda - Suspensao do Direito de Licitar e Contratar - A suspensao do direito de licitar e contratar com a OEI, por ate 02 (dois) anos, podera ser aplicada a CONTRAT ADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execuc;ao deste ajuste, nos seguintes prazos e situac;oes:
I. Nao conclusao dos servic;os contratados;
II. Prestac;ao do servic;o em desacordo com as especificac;oes, depois da solicitac;ao de
correc;ao efetuada pela CONTRA T ANTE.
III. Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo
CONTRA TANTE, ensejando a rescisao deste contrato por sua culpa;

a

IV. Condenac;ao definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos e
contribuic;oes, praticada por meios dolosos;
V. Apresentac;ao, a CONTRATANTE, de qualquer documento fals o ou fal y ficado
no todo ou em parte, como objetivo de participar da licitac;ao que deu orir m a est
contrato, que venha ao conhecimento da CONTRA T ANTE ap6s a assinfitura desie
contrato, ou para comprovar, durante sua execuc;ao, a manutenc;ao dai condic;
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apresentadas na habilita<;:ao;
VI. Ocorrencia de ato capitulado como crime praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apos a assinatura
deste contrato;
VII. Reproduc;ao, divulgac;ao ou utilizac;ao, em beneficia proprio ou de terceiros, de
quaisquer informac;oes de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razao da execuc;ao deste contrato, sem consentimento previo e expresso da
CONTRATANTE.
Subclausula Terceira - Declaracao de Inidoneidade - A declarac;ao de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administrac;ao sera aplicada quando constatada ma-fe, ac;ao maliciosa
e premeditada em prejuizo da CONTRA TANTE, atuac;ao com interesses escusos, reincidencia
em faltas que acarretem prejuizo a CONTRA TANTE ou aplica<;:oes anteriores de sucessivas
outras sans:oes, entre outros casos:

a) Sofrer condenac;ao definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, praticada por meios dolosos ;
b) Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar
com a CONTRA T ANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;
c) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficia proprio ou de terceiros, quaisquer
informas:oes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da
execus:ao deste contrato, sem consentimento previo da CONTRA TANTE.
A declarac;ao de inidoneidade implica proibic;ao da CONTRA T ADA de transacionar com a OEI, enquanto perdurarem os motivos deterrninantes da punis:ao ou ate que seja
promovida a reabilitac;ao, perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRA T ADA ressarcir a CONTRA T ANTE pelos prejuizos resultantes e depais de decorrido o prazo da san<;:ao aplicada.
Subclausula Quarta- As san<;:oes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, respondendo
ainda a CONTRA T ADA por qualquer indenizas:ao suplementar no montante equivalente ao
prejuizo excedente que causar.
Subclausula Quinta - A aplicas:ao das san<;:oes previstas neste contrato nao exclui a possibilidade de aplicas:ao de outras, incluida a responsabiliza<;:ao da CONTRA T ADA por eventl.!ai-5""\
perdas e danos causados a CONTRA T ANTE.
Subclausula Sexta- 0 valor das multas deveni ser recolhido no prazo maximo de 10/ dez) dia
1
corridos, a contar da data do recebimento da comunicac;ao, por correio eletr6nico, e~viada pe.Ja
CONTRA T ANTE.
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Subclausula Setima- Dos Recursos:
a) Da aplicac;:ao das sanc;:oes de advertencia, multa e suspensao do direito de licitar
ou contratar com a Administrac;:ao cabeni recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados do primeiro dia uti! subsequente ao do recebimento da comunicac;:ao.
b) 0 recurso referente a aplicac;:ao de sanc;:oes deveni ser dirigido a autoridade imediatamente superior, por intermedio daquela responsavel pela sua aplicac;:ao, a qual
podeni reconsiderar sua decisao.

CLAUSULA DECIMA QUART A-DA RESCISAO
Este Contrato podeni ser rescindido desde que motivado o ato e assegurados o contradit6rio e a am pia defesa, quando a CONTRA T ADA:
a) For atingida por protesto de titulo, execuc;:ao fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econ6mico-financeira;
b) For envolvida em escandalo publico e not6rio ;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em beneficia proprio ou de terceiros, informac;:oes nao divulgadas ao
publico e as quais tenha acesso por forc;:a de suas atribuic;:oes contratuais;
e) Vier a ser declarada inid6nea por qualquer 6rgao da administrac;:ao publica;

f) Nao mantiver suas condic;:oes de habilitac;:ao e qualificac;:ao, incluida a
comprovac;:ao da qualificac;:ao tecnica de funcionamento
Subclausula Primeira - Exceto quando se tratar de caso fortuito, forc;:a maior ou razoes de
interesse publico, a rescisao acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial
ou extrajudicial, a retenc;:ao dos creditos decorrentes deste contrato, ate o limite dos prejuizos
causados a CONTRA T ANTE, ou a execuc;:ao da garantia contratual , para ressarcimento dos
valores das multas e indenizac;:oes a ele devidos.
Subclausula Segunda - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
Subclausula Terceira- A rescisao unilateral ou amigavel devera ser precedida de autoriz
escrita e fundamentada da autoridade competente.
Subclausula Quarta - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhumcyremunerac;:ao sera cabfvel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pel a CONTRA 1'ANTE
e comprovadamente realizadas pela CONTRA T ADA, previstas no contrato.

l
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Subclausula Quinta - Em caso de alteravao das condiv5es de habilita9ao juridica da CONTRA TADA, em razao de fusao , cisao, incorporavao, associavao, cessao ou transferencia, total
ou parcial, o contrato podeni ser ratificado e sub-rogado para a nova proponente, sem onus para
a CONTRA T ANTE, e com a concordancia desta, com transferencia de todas as obriga9oes
aqui assumidas, independentemente de notificavao judicial ou extrajudicial.
Subclausula Sexta - A CONTRA T ANTE se reserva o direito de continuar ou nao com a execuvao do contrato com a proponente resultante da alteravao social.
CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA RESOLU(:AO DE CONFLITOS
As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrencia da execuvao deste contrato deveni ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fe , no prazo
de 10 (dez) dias.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente in strumento em 03
(tres) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenva das duas
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assi stiram e que tambem o subscrevem.
Brasflia- DF,

de

Nome do Representante
Cargo
Pela Contratada

Diretora OEI no Brasil
Pela Contratante
Testemunhas:
Nome
RG
CPF

Nome - ' \
RG
\

r

\
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de 2018 .

