
 
 

 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Projeto regional OLACEFS-Cooperação Alemã: Fortalecimento do Controle Externo 
para Prevenção e Combate à Corrupção  
 
Iniciativa: APRIL (Análise de PReços de Itens de Licitações) 
 

CONSULTORIA TÉCNICA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO no marco 
do desenvolvimento "APRIL (Análise de PReços de Itens de Licitações)” 

 
1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
De acordo com o Barômetro Global de Corrupção da Transparência Internacional 

de 2019 sobre a América Latina e o Caribe (ALC), a maioria dos cidadãos da região 
pensa que a corrupção em seu país aumentou nos últimos 12 meses. Apenas 21% das 
pessoas na região da ALC têm confiança no governo, e 65% pensam que o governo de 
seu país é dirigido por interesses privados e serve apenas segmentos selecionados da 
sociedade. 

 
A corrupção é um problema grave que dificulta a gestão e a aplicação adequada 

de recursos financeiros, afasta investimentos, promove a concorrência desleal, 
concentra as receitas e compromete o crescimento econômico e o desenvolvimento 
social. Este problema requer abordagem múltipla e a intervenção coordenada de 
múltiplos atores dos setores público e privado, bem como da sociedade civil. A 
corrupção mina a boa governança, pois as decisões são tomadas por razões erradas 
ou para fins errados, e a má governança mina a capacidade do Estado de respeitar, 
proteger e promover os direitos humanos e os direitos fundamentais. 

 
A pandemia causada pela COVID-19 afetou todas as áreas da sociedade, tais 

como saúde, educação, indústria, bem como setores-chave da economia, e infelizmente 
deixa espaço para que a corrupção aproveite as medidas de emergência para combater 
a pandemia, tais como a contratação e aquisição simplificadas, que muitas vezes são 
permitidas por gaps na lei. Esses recursos, quando não vão diretamente para onde 
deveriam, não atendem às necessidades da sociedade. 

 
As Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) podem contribuir para melhorar a 

transparência da administração pública, tornando os riscos visíveis e criando controles 
internos robustos e eficazes para contribuir para a prevenção da corrupção. Outros 
elementos-chave do trabalho anticorrupção das EFS incluem focalizar ações e 
atividades de auditoria em áreas de alto risco de corrupção (por exemplo, compras 
públicas, bem como benefícios sociais no âmbito da COVID-19), redirecionar ou 
encaminhar questões sobre alegadas práticas ilegais/corruptas para as agências de 
aplicação da lei relevantes, cooperação com instituições anticorrupção, bem como 
envolver a sociedade civil nos processos de auditoria das EFS. 

 
A Organização Latino Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) é um órgão internacional, autônomo, independente, não 
partidário e permanente que tem servido, desde 1963, como um fórum para promover o 
intercâmbio de conhecimentos e experiências relacionadas à auditoria e controle 
externo do governo, bem como para fomentar relações de cooperação técnica e 
capacitação entre seus 22 membros. Assim, promove o intercâmbio técnico, a 
capacitação e o desenvolvimento de abordagens e metodologias de auditoria externa 



 
 

 
 

governamental para melhorar a transparência, a prestação de contas e a governança 
na região. Os intercâmbios entre os níveis regional (OLACEFS) e nacional (EFS 
membros) são bidirecionais: as EFS contribuem ativamente com sua experiência e 
conhecimento especializado para os órgãos da Organização, contribuindo assim para a 
disseminação da experiência a nível regional; por sua vez, a OLACEFS transfere 
competências de volta ao nível nacional na forma de vários formatos de 
desenvolvimento de habilidades, tais como auditorias coordenadas, treinamentos, 
seminários e revisões entre pares, entre outras iniciativas, e as torna acessíveis 
especialmente às EFS com menos capacidades, de acordo com o princípio de não 
deixar ninguém para trás, consagrado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

 
A importância das EFS foi reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

na Resolução A/69/228 (dezembro de 2014) para "promover a eficiência, prestação de 
contas, eficácia e transparência na administração pública, o que é propício para a 
realização das metas e prioridades de desenvolvimento nacional, bem como das metas 
acordadas internacionalmente". Além disso, as Nações Unidas (UNGASS: 2021) 
reconheceram a contribuição das EFS no âmbito da prevenção e combate à corrupção. 

 
Neste contexto, a OLACEFS e a Cooperação Alemã, por meio da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, implementa o projeto 
regional Fortalecimento do Controle Externo para a Prevenção e Combate Eficaz à 
Corrupção (doravante denominado "Projeto") desde maio de 2021. Apoiado pelo 
Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), o 
projeto visa alcançar um envolvimento mais ativo das EFS nos sistemas nacionais 
anticorrupção, inclusive no atual período da pandemia da COVID-19. 

 
Trata-se de uma aliança estratégica destinada a mitigar os desafios gerados e 

promover oportunidades para o controle externo governamental nesta situação global. 
Ela também incorpora questões transversais de grande interesse: por um lado, a 
promoção do processo de digitalização do controle externo governamental e, por outro, 
a promoção da igualdade de gênero. 

 
O Projeto é implementado atuando em três campos de ação ou componentes: (1) 

Melhoria da oferta de serviços OLACEFS para a participação ativa das EFS nos 
sistemas nacionais anticorrupção; (2) Melhoria da participação de atores não 
governamentais para aumentar o escopo das auditorias das EFS (notadamente as 
auditorias operacionais); e (3) Reforço do intercâmbio de cooperação técnica e 
colaboração das EFS com outros órgãos governamentais. O primeiro campo de ação 
inclui o desenvolvimento de metodologias e apoio à capacitação das equipes de 
auditoria (com ênfase naquelas EFS com maiores desafios e/ou necessidades), de uma 
perspectiva de trabalho organizacional com a estrutura do OLACEFS; os campos de 
ação dois e três têm uma abordagem de colaboração mais direta com as EFS membros. 

 
Após assinatura de Memorando de Entendimento entre a GIZ e a OLACEFS e a 

fim de promover uma ampla participação, inovação e corresponsabilidade na realização 
do projeto, o Comitê Executivo criado para gestão do Projeto emitiu convites regionais 
para apresentação de propostas de iniciativas que poderiam ser apoiadas. 

 
A convocatória regional incluiu diversos requisitos, incluído a apresentação de 

propostas alinhadas com o objetivo do Projeto e para a realização dos indicadores de 
resultados delineados acima. 

 



 
 

 
 

As iniciativas aprovadas pelo Comité Executivo OLACEFS-GIZ formam o 
Planejamento Operacional Anual (POA) 2022 do Projeto e incluem entre elas a iniciativa 
APRIL (Análise de PReços de Itens de Licitações) apresentado pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) do Brasil. 

 
Essa iniciativa fornecerá ao auditor do TCU a informação do preço de mercado 

referencial para um medicamento que está sendo adquirido pela administração pública 
brasileira hoje, de forma que possa ser utilizada na análise antes, durante ou depois da 
fase pública do processo licitatório. A informação do preço de mercado é essencial para 
o cálculo do sobrepreço em aquisições públicas, sendo que o sobrepreço é o objetivo 
final de qualquer ação de restrição de competitividade, conluio, corrupção ativa ou 
passiva. 

 
A utilização dessa informação na fiscalização dos editais de licitação, antes que a 

parte pública do processo licitatório finalize, possibilita ação de controle pelo auditor 
sobre essa aquisição e correções necessárias da licitação pelo gestor público antes de 
ser firmado o elo jurídico da contratação entre gestor e fornecedor. 

 
Essa ação tempestiva da EFS sobre o processo licitatório antecede e evita a 

realização de uma mal-gasto, reduzindo a necessidade de reaver o erário desviado, 
cujos resultados, no Brasil, estão longe de atingir 100% de recuperação dos recursos 
públicos desviados. 

 
2. OBJETIVO 

 
O objetivo geral desta consultoria é fornecer suporte técnico à equipe responsável 

pelo desenvolvimento da iniciativa APRIL (Análise de PReços de Itens de Licitações) 
de acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência. 

 
A presente iniciativa visa desenvolver e disponibilizar um referencial de preços de 

mercado de medicamentos para facilitar a comparação dos preços estimados pelo órgão 
comprador com o histórico de preços vencedores em aquisições do mesmo item, 
facilitando a identificação e o cálculo de sobrepreço. 

 
Como as possibilidades de aquisições realizadas pela administração pública são 

enormes, para garantir a consecução do projeto em um intervalo de tempo definido, é 
essencial delimitar seu escopo. Assim, o conjunto de materiais a ser analisado nessa 
iniciativa será o de medicamentos, pois além de sua relevância no atual contexto de 
pandemia por Covid-19, existe listagem com os nomes das substâncias químicas e, 
respectivos, nomes comerciais dos medicamentos, de forma a facilitar a utilização de 
algoritmos de machine learning. 

 
Adicionalmente, a fonte de dados a ser utilizada será primordialmente o banco de 

dados denominado Comprasnet. O acesso dos auditores aos preços referenciais dos 
medicamentos ocorrerá por meio de uma ferramenta digital a ser definida durante o 
trabalho, em função das vantagens e limitações que cada uma oferece versus as 
necessidades de utilização identificadas, podendo ser escolhida entre aquelas já em 
uso ou novas ferramentas que venham a ser disponibilizadas pelo TCU. 

 
Os auditores que fiscalizam as aquisições públicas na EFS Brasil possuem 

dificuldade de afirmar se o preço de um material em uma aquisição está acima do preço 
de mercado para aquele produto. A ferramenta de referencial de preços de 
medicamentos facilitará aos auditores do TCU, e de outras entidades governamentais 



 
 

 
 

das esferas federais, estaduais e municipais a identificação e o cálculo do sobrepreço 
em aquisições de medicamentos, melhorando a qualidade das ações de controle sobre 
essas aquisições e possibilitando economia ao erário. Assim o Estado brasileiro teria 
mais condições de ofertar à sociedade tratamento de saúde mais adequado por meio 
do recebimento de medicamentos. 

 
No cenário atual de pandemia por Covid, a materialização do benefício à 

sociedade pode ocorrer por meio de oferta universal de medicina preventiva (ex.: 
vacinas), como também de oferta de tratamento aos que necessitarem (ex.: testes de 
detecção, medicação etc.). Paralelamente, o Tribunal de Contas da União já utiliza 
várias ferramentas digitais na auditoria de aquisições públicas (Mônica, Adele, Carina, 
Ágata e Marina) que realizam análises ou apresentam a informação para os auditores 
de uma maneira mais acessível, sendo que uma das mais conhecidas é a denominada 
Alice (Análise de Licitações e Editais) que obtêm, diariamente, de forma automatizada, 
arquivos e dados de editais de licitação e de resultados de pregões publicados no site 
do Comprasnet (principal plataforma de compras públicas no Brasil).  

 
Assim, o APRIL agrega valor aos sistemas já implementados no sentido de 

proporcionar aos auditores um referencial de preço para mensurar se um material a ser 
adquirido está acima do preço de mercado ou não. 

 
Atualmente os liderança da iniciativa está trabalhando na fase de entendimento e 

definição do problema realizando entrevistas e pesquisa de legislação e jurisprudência 
sobre como deve ser definido o valor estimado de um material, especialmente de um 
medicamento, a ser adquirido pela administração pública federal, e, pesquisa de 
possíveis fontes de informação de preços de medicamentos já disponíveis com 
respectivos pontos positivos e negativos. 

 
Adicionalmente, foi planejada um etapa de compreensão dos dados para 

identificar e analisar as bases de dados de licitações públicas disponíveis e, 
principalmente, registrar quais são as informações consideradas necessárias para a 
resolução do problema. Essas informações serão compartilhadas pelo TCU a 
consultoria. 

 
Assim, dentro deste contexto, o serviço de consultoria deve considerar os 

seguintes objetivos específicos: 
 
A. Preparação dos dados: organizar as variáveis identificadas como 

necessárias para o trabalho, culminando na obtenção, transformação e 

preparo das variáveis escolhidas em uma tabela ABT - Analytical Basic Table 

e realização de análises de estatística descritiva e de testes estatísticos para 

definir as variáveis que demonstram ser mais relevantes para a solução do 

problema. 

B. Modelagem do Algoritmo: desenvolver algoritmos de processamento de 
linguagem natural (PLN) para a classificação / clusterização / separação das 
descrições dos medicamentos adquiridos pela administração pública federal 
(dados históricos de no mínimo 1 ano no Comprasnet) de forma que estes 
possam ser separados em classes que serão utilizadas para calcular as 
estatísticas de seus preços. 

C. Avaliação do Algoritmo 1: avaliar os resultados obtidos na etapa anterior, 
resultando em melhorias nos parâmetros desses algoritmos e culminando na 
escolha do melhor algoritmo (acompanhado de seus parâmetros de operação), 



 
 

 
 

buscando equilíbrio entre eficácia da classificação dos materiais frente à 
simplicidade do algoritmo. 

D. Avaliação do Algoritmo 2: Analisar os preços de aquisição dos materiais 
classificados com estatística descritiva e testes estatísticos com o objetivo de 
definir as medidas de posição e de dispersão mais relevantes a serem 
utilizadas pela ferramenta, 

E. Implementação do modelo na organização: entregar o conhecimento obtido 
dos dados de forma a ser aplicado, por meio do desenvolvimento da 
ferramenta de saída de dados onde o/a auditor/a realizará a pesquisa de 
preços de bens comuns (prioridade medicamentos). 

F. Comunicação: elaborar um relatório do desenvolvimento da iniciativa 
contendo descrição de todas as etapas de desenvolvimento da ferramenta, e, 
compartilhamento de conhecimento com a EFS da América Latina e Caribe.  

 
As especificações técnicas para o desenvolvimento dos produtos e serviços 

necessários estão incluídas nestes termos de referência. 
 

 
3. ESPECIFICAÇÕES e ATIVIDADES 

 
O (a) consultor(a) deverá atender aos prazos para apresentação de proposta e 

realizar as atividades necessárias para cumprir os objetivos do contrato, cumprindo pelo 
menos as seguintes especificações, dentro dos prazos ou datas indicadas na seção 5 
destes Termos de Referência: 
 
Generalidades 

 
1. O serviço de consultoria técnica deve ser adaptado ao plano de trabalho e aos 

marcos definidos no item 5 deste documento. A definição das fases e/ou datas 
detalhadas ou para atividades mais especificas deve ser determinada com a 
equipe de coordenação técnica no TCU. 

2. O(a) consultor(a) deverá manter comunicação constante com os/as 
representantes a serem designados/as pelo Tribunal de Contas da União do 
Brasil e pela GIZ, a fim de manter uma coordenação eficiente, monitoramento 
adequado do processo de planejamento e execução das atividades, bem como 
para assegurar o cumprimento oportuno dos marcos ou compromissos 
adquiridos. 

 
Execução 
 

1.  O cumprimento dos marcos deve ser refletido da seguinte forma: 
 

1.  Preparação dos dados: entrega de relatório com: 

• Descrição da elaboração da tabela ABT - Analytical Basic Table. 
Esse script deve ter comentários para permitir entendimento do 
mesmo por terceiros e ter formato que permita seu uso em etapa 
de produção no TCU. 

• Descrição das análises de estatística descritiva e de testes 
estatísticos realizados no projeto com principais conclusões. 

• Acompanhado do script para criação da tabela ABT em SQL e 
script com análises de estatística descritiva e de testes estatísticos 
em Python 3. 

2.  Modelagem e Avaliação do Algoritmo: entrega de relatório com: 



 
 

 
 

• Descrição dos três melhores algoritmos desenvolvidos para a 
classificação / clusterização / separação das descrições dos itens 
de bens comuns (priorização em medicamentos) adquiridos pela 
administração pública (dados históricos de aquisições 
homologadas de no mínimo 1 ano no Comprasnet), acompanhados 
de seus parâmetros de operação, de forma que estes itens possam 
ser separados em classes que serão utilizadas para calcular as 
estatísticas de seus preços. 

• Descrição das análises com estatística descritiva e testes 
estatísticos dos dados de preços de aquisição dos materiais 
classificados com o objetivo de definir as medidas de posição e de 
dispersão mais relevantes a serem utilizadas pela ferramenta com 
principais conclusões. 

• Acompanhado de script para criação da tabela ABT em SQL (no 
caso de haver modificação em relação à entrega anterior) e script 
completo com algoritmos das 3 melhores classificações realizadas 
e script com análises de estatística descritiva e de testes 
estatísticos em Python 3. 

3.  Implementação do modelo no TCU: Entrega de ferramenta digital que 
permita comparar valores de preço de bens comuns (prioridade 
medicamentos) que estão sendo adquiridos pela administração pública 
frente ao histórico de preços homologados dos mesmos bens comuns para 
utilização pelos/as auditores/as do TCU. É desejável que a entrada de 
dados tenha além da descrição completa do item a ser adquirido, a 
possibilidade de entrada de dados de: unidade de medida, quantidade, 
Unidade Federativa e a data-base da aquisição, informações que poderão 
ser utilizadas para melhorar o resultado da análise estatística. 
Acompanhado de script completo para replicação dessa ferramenta digital 
e tutorial para a realização da consulta. 

4.  Relatório final do projeto: Entrega de relatório consolidando todas as 
etapas de desenvolvimento e seus respectivos produtos, acompanhado de 
todos os scripts em SQL e Python 3. 

 
 

4. CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
A realização do objeto do presente Termo de Referência será coordenada e 

acompanhada pelos servidores a serem designados pelo TCU do Brasil, bem como pela 
Assessora Técnica da GIZ no contexto do Projeto regional Fortalecimento do Controle 
Financeiro Externo para a Prevenção e Combate Eficaz à Corrupção. 

 
A supervisão inclui a convocação, condução e acompanhamento das reuniões de 

trabalho necessárias. Estas reuniões podem ser presenciais ou virtuais, e podem 
ocorrer com a participação de um representante devidamente autorizado do TCU, de 
acordo com cada caso mencionado acima, desde que sua presença confirme neste caso 
a representação do TCU e a responsabilidade de tomar decisões em nome do Tribunal. 
A presença de um representante da GIZ é obrigatória. 

 
O(a) contratado(a) deverá preparar-se com os documentos e informações que 

serão disponibilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e participar de reuniões 
preparatórias com a equipe designada. 

 



 
 

 
 

Nos produtos elaborados no âmbito deste contrato, bem como em eventuais obras 
e réplicas futuras que possam fazer uso dos produtos (no todo ou em parte), o apoio 
técnico e financeiro deve ser explicitado de acordo com as diretrizes a serem enviadas 
pelas instituições envolvidas (OLACEFS, TCU e GIZ). 

 
5. PRODUTOS E PRAZOS 

 
A consultoria deve ser concluída dentro dos prazos indicados abaixo. Os produtos 

e os prazos para a prestação de serviços devem ser: 
 

  Atividade e 
Objetivo(s)  

Descrição do serviço e 
dias efetivos 

Data limite  Formato  

1) Preparação dos 
dados 

1.1) Definir a forma de coletar, 
tratar e organizar as variáveis 
identificadas como 
necessárias para o trabalho, 
culminando na obtenção, 
transformação e preparo das 
variáveis escolhidas em uma 
tabela ABT - Analitical Basic 
Table. 
1.2) realização de análises de 
estatística descritiva e de 
testes estatísticos para definir 
as variáveis que demonstram 
ser mais relevantes para a 
solução do problema. 

30/04/2022 Relatório em word com: 
- descrição da elaboração da tabela 
ABT; e 
- descrição das análises de 
estatística descritiva e de testes 
estatísticos realizados no projeto 
com principais conclusões. 
Acompanhado de: 
- script para criação da tabela ABT 
em SQL; e 
- script com análises de estatística 
descritiva e de testes estatísticos 
em Python 3 (Jupiter notebook ou 
similar). 

2) Modelagem e 
Avaliação do 
Algoritmo 

 Descrição dos três melhores 
algoritmos desenvolvidos, 
acompanhados de seus 
parâmetros de operação, para 
classificar as descrições dos 
itens de bens comuns 
(priorização em 
medicamentos) e as medidas 
de posição e de dispersão a 
serem utilizadas no 
referencial de preços. 

 30/09/2022 Relatório em word com: 
- descrição dos três melhores 
algoritmos* desenvolvidos para a 
classificação / clusterização / 
separação das descrições dos 
itens de bens comuns (priorização 
em medicamentos) adquiridos pela 
administração pública (dados 
históricos de aquisições 
homologadas de no mínimo 1 ano 
no Comprasnet), acompanhados 
de seus parâmetros de operação, 
de forma que estes itens possam 
ser separados em classes que 
serão utilizadas para calcular as 
estatísticas de seus preços; 
- descrição das análises com 
estatística descritiva e testes 
estatísticos dos dados de preços de 
aquisição dos materiais 
classificados com o objetivo de 
definir as medidas de posição e de 
dispersão mais relevantes a serem 
utilizadas pela ferramenta com 
principais conclusões. 
Acompanhado de: 
- script para criação da tabela ABT 
em SQL (no caso de haver 
modificação em relação à entrega 
anterior); e 
- script completo com algoritmos 
das 3 melhores classificações 
realizadas e script com análises de 
estatística descritiva e de testes 



 
 

 
 

estatísticos em Python 3 (Jupiter 
notebook ou similar). 
 
* Deve-se buscar equilíbrio entre 
eficácia da classificação dos 
materiais frente à simplicidade do 
algoritmo. 

3) Implementação do 
modelo no Tribunal 
de Contas da União 

 O conhecimento obtido dos 
dados é entregue de forma a 
ser aplicado dentro da 
organização, por meio do 
desenvolvimento da 
ferramenta de saída de dados 
onde o auditor realizará a 
pesquisa de preços de bens 
comuns (prioridade 
medicamentos). 

30/11/2022 Entrega de ferramenta digital** que 
permita comparar valores de preço 
de bens comuns (prioridade 
medicamentos) que estão sendo 
adquiridos pela administração 
pública frente ao histórico de 
preços homologados dos mesmos 
bens comuns para utilização pelos 
auditores do Tribunal de Contas da 
União. É desejável que a entrada 
de dados tenha além da descrição 
completa do item a ser adquirido, a 
possibilidade de entrada de dados 
de: unidade de medida, 
quantidade, Unidade Federativa e 
a data-base da aquisição, 
informações  que poderão ser 
utilizadas para melhorar o 
resultado da análise estatística. 
Acompanhado de: 
- script completo para replicação 
dessa ferramenta digital; e 
- tutorial para a realização da 
consulta. 
 
** Essa ferramenta digital será 
definida durante o trabalho, em 
função das vantagens e limitações 
que cada uma oferece versus as 
necessidades de utilização 
identificadas, podendo ser 
escolhida entre aquelas já em uso 
ou novas ferramentas que venham 
a ser disponibilizadas pelo TCU. 

4) Relatório final do 
projeto 

 Relatório final do projeto 
consolidando todas as etapas 
de desenvolvimento da 
ferramenta. 

 20/12/2022 Entrega de Relatório em word 
consolidando o passo a passo de 
desenvolvimento e os produtos 
entregues, acompanhado de todos 
os scripts em SQL e Python 3. 

 
6. APROVAÇÃO DE PRODUTOS 

 
O trabalho será realizado em contato permanente e sob a coordenação da(s) 

equipe(s) designada(s) pelo TCU responsável pela iniciativa APRIL, em coordenação 
com a Assessora Técnica designada na GIZ, do Projeto regional Fortalecimento do 
Controle Externo para a Prevenção e Combate Eficaz à Corrupção, inclusive para 
aprovação e/ou solicitação de retificação dos produtos. 

 
A supervisão técnica da consultoria será realizada pelo TCU como responsável da 

iniciativa, e envolve a análise técnica e aprovação dos produtos, bem como a realização 
de reuniões de acompanhamento do trabalho previamente marcado pela(s) equipe(s) 
das iniciativas relevantes, o que pode ser feito virtualmente. 

 
A validação técnica dos serviços será realizada pelo TCU, enquanto a autorização 

final para pagamento pela Secretaria Executiva da OLACEFS será dada pelo/a 



 
 

 
 

Assessor/a Técnica ou Diretor na GIZ do Projeto regional Fortalecimento do Controle 
Externo para Prevenção e Combate Eficaz à Corrupção. O (a) consultor(a) deverá 
fornecer ao TCU e à GIZ uma cópia eletrônica de cada entrega individual e um relatório 
de conformidade para ações que não estejam ligadas a uma entrega específica. 

 
O(a) consultor(a) deve estar disponível para responder a todas as exigências do 

TCU durante a consultoria, de acordo com um acordo sobre disponibilidade de agenda 
e/ou tempo, assim como um formato de resposta definido entre as partes. 

 
A formalização do contrato de serviços de consultoria será realizada por meio de 

um contrato de serviços entre o(a) consultor(a) e a GIZ , através do acordo de 
colaboração entre a OLACEFS e a GIZ. 

 
Para a definição de prioridades e tarefas, o(a) consultor(a) trabalhará em estreita 

colaboração com a Assessora Técnica do Projeto regional Fortalecimento do Controle 
Externo para a Prevenção e Combate Eficaz à Corrupção pela GIZ, após coordenação 
com TCU. Quaisquer dificuldades ou novos desenvolvimentos devem ser relatados em 
tempo hábil pelo consultor. 

 
7. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
O/a consultor/a deve demonstrar sua capacidade e experiência 
profissional/experiência técnica, fornecendo informações sobre seu 
portfólio de serviços, bem como CV e identificação oficial da equipe de 
profissionais que integrará a equipe de consultoria, juntamente com a 
proposta financeira. 
 
A fim de garantir a qualidade no desenvolvimento e prestação dos 
serviços previstos neste serviço de consultoria, os requisitos ou perfil 
da pessoa jurídica a ser contratada são indicados abaixo: 

 

7.1 O/a consultor/a deverá comprovar mínimo de 3 anos de experiência 
profissional com instituições governamentais brasileiras. 

 

7.2 O/a consultor/a deverá ter fluência na língua portuguesa; 
 

7.3 O/a consultor/a deverá ter a capacidade técnica, infraestrutura 
tecnológica e equipe suficiente disponível. 

 
7.4 Experiência de mais de 5 anos em desenvolvimento de script completo, 

em SQL Oracle e SQL Server, para a obtenção, transformação e 
preparo das variáveis escolhidas em uma tabela ABT - Analytical 
BasicTable; 

 
7.5 Experiência de mais de 5 anos em descrição das análises de estatística 

descritiva e de testes estatísticos; 
 

7.6 Experiência de mais de 5 anos em desenvolvimento de machine 
learning em Python 3; 

 
7.7 O/a líder da equipe de consultoria deve possuir formação profissional 

na área de ciência da computação, ciência de dados, análise de dados, 
assim como áreas afins; além disso, será dada preferência àqueles 



 
 

 
 

com estudos de pós-graduação em contabilidade, auditoria, 
administração de empresas, gestão pública, administração financeira 
ou áreas relacionadas à auditoria e controle governamentais. 

 

7.8 Os(as) integrantes da equipe de consultoria devem possuir formação 
profissional na área de ciência da computação e/ou ciência de dados, 
matemática, economia. 
 

8. VIGENCIA DO CONTRATO  
 
As atividades devem ser realizadas durante o período que começa com a 

assinatura do contrato a 31/12/2022. Qualquer mudança de serviços e prazos deve 
ser acordada previamente entre as partes. 

 
Nesse período, máximo de 3.420 horas devem ser efetivamente dedicadas à 

execução dos serviços requeridos por estes Termos de Referência. 
 

9. VIAGENS 
 
Nenhuma viagem é necessária para a execução do objeto do contrato, conforme 

definido neste Termo de Referência. Todas as despesas inerentes à execução do objeto 
do contrato serão custeadas pela parte contratada. 

 
As viagens locais e despesas diversas necessárias para a execução das 

atividades relacionadas a este trabalho deverão ser previstas na proposta financeira. 
 

10. SEDE PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
Não há nenhuma exigência ou restrição quanto à localização da pessoa física ou 

jurídica a ser contratada, uma vez que a coordenação com o TCU e GIZ será realizada 
virtualmente. 

 
11. DESEMBOLSO DE TAXAS / PAGAMENTO 

 
Os pagamentos devem ser feitos mediante assinatura do contrato, aprovação dos 

produtos e apresentação da fatura e/ou fatura fiscal. 
A oferta técnico-financeira também deve apresentar o número estimado de dias 

úteis por produto e o custo das taxas com a distribuição do pagamento. 
 
O processo de revisão técnica e aprovação dos produtos inclui, após validação 

pelo TCU e avaliação pelo/a assessor/a técnico/a designado pela GIZ. O pagamento é 
feita pela Secretaria executiva da OLACEFS. 

 
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
a. Confidencialidade 

 
Todas as informações obtidas pela consultoria no decorrer de suas atividades, 

bem como os produtos relacionados à execução do contrato, serão consideradas 
confidenciais e não poderão ser divulgadas de nenhuma forma ou maneira. 

 
Da mesma forma, as informações acessadas pelo/a consultor/a durante o 

processo de consultoria que não forem refletidas nos produtos serão confidenciais e não 



 
 

 
 

poderão ser divulgadas ou reproduzidas sem a autorização expressa da OLACEFS, do 
TCU e da GIZ. 

 
b. Gestão e propriedade intelectual dos produtos 

 
Todas as informações e materiais produzidos como resultado do trabalho sob este 

contrato serão protegidos por direitos autorais da GIZ, do TCU e OLACEFS. A 
reprodução no todo ou em parte requer permissão expressa e reconhecimento de 
direitos autorais. Os devidos créditos de autoria serão dados para relatórios, fotos e 
outros registros utilizados ou materiais gerados no desenvolvimento deste contrato. 

 
Para a publicação e produção de material bibliográfico na forma de artigos, 

trabalhos acadêmicos, para congressos e eventos científicos, entre outros, produzidos 
com base em informações contratadas pela empresa e sua equipe técnica, deve ser 
solicitada autorização prévia à OLACEFS, TCU e à GIZ, conforme o caso. 

 
c. Conduta ética 

 
O(a) consultor(a) ou empresa selecionada deve respeitar a diversidade de gênero, 

orientação sexual, etnia, condição de saúde, classe social, religião e idade, e assumir 
atitudes que, com um efeito multiplicador, ajudarão a promover a igualdade entre os 
diversos atores envolvidos na consultoria para estes TdR, adotando as seguintes 
posições postura pessoal: 

o Ouça e dê crédito às ideias de seus colegas de trabalho, independentemente 
de gênero, orientação sexual, etnia, estado de saúde, origem social, religião 
ou idade, mantenha a atenção em situações de vulnerabilidade, respeite sua 
oportunidade de falar e apoie as ideias de seus colegas de trabalho; 

o Falar sobre questões de gênero, ouvir e ter empatia com aqueles que são 
prejudicados pelas desigualdades - especialmente as mulheres, ler sobre o 
assunto e incentivar a discussão em seu ambiente, seja na empresa, 
organização, reuniões ou conferências; 

o Desafiar a ideia de que existem atividades masculinas e atividades 
femininas, evitar atribuir certas atividades somente às mulheres, 
simplesmente porque elas são consideradas "atividades femininas"; 

 

• Na prestação do serviço:  
o Seja um exemplo de respeito pelos direitos das mulheres, membros da 

comunidade LGBTI, negros e indígenas, pessoas com deficiências 
(necessidades especiais) e idosos para seus colegas de trabalho. Evite 
brincadeiras que rebaixem esses grupos; 

o Certifique-se de estar sempre informado sobre divulgar e respeitar as 
políticas de igualdade de gênero em seu ambiente de trabalho. A 
implementação de estratégias de promoção da igualdade de gênero visa 
uma transformação da cultura interna e pode ter um impacto externo; 
 

• Orientações corporativas: 
o Apoiar iniciativas para o acesso e permanência das mulheres, membros da 

comunidade LGBTI, negros e indígenas, e pessoas com deficiências 
(habilidades especiais) no campo do desenvolvimento sustentável, que 
encontram inúmeros obstáculos para ocupar espaços de tomada de decisão 
e poder em nossa sociedade. 

 


