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Seção I – Instruções para as entidades proponentes 

1.    Introdução 
 

1.1 Apenas entidades elegíveis devem submeter a proposta técnica e a proposta financeira 
exigidas para esse fundo. As propostas servirão como base para as negociações do contrato 
e, posteriormente, para a assinatura do contrato com a entidade selecionada.  

 
1.2 As entidades proponentes devem estar familiarizadas com as condições locais e levá-las em 

conta na elaboração de suas propostas. As entidades proponentes são encorajadas a visitar a 
OIM antes de submeter suas propostas. 
 

1.3 Os custos gerados às entidades proponentes durante a elaboração das propostas ou da 
negociação do contrato, incluindo visita (s) à OIM, não são reembolsáveis como custo direto 
das atividades desta Chamada. 

 
1.4 As entidades proponentes não serão contratadas para qualquer atividade que esteja em 

conflito com suas obrigações anteriores ou atuais com outras entidades contratantes, ou que 
as coloque em posição de impedimento de realizar as atividades no melhor interesse da OIM. 

 
1.5 A OIM não é obrigada a aceitar toda e qualquer proposta e se reserva o direito de anular o 

processo seletivo a qualquer momento antes da assinatura do contrato, sem que incorra em 
qualquer responsabilidade em relação às entidades proponentes.  

 
1.6 A OIM proverá, sem custo algum às entidades proponentes, toda informação necessária para 

auxiliá-las a completarem a proposta técnica e a proposta financeira e na obtenção das 
licenças e autorizações necessárias para a realização das atividades previstas por este fundo 
de apoio. A OIM também disponibilizará as informações e os relatórios relevantes do projeto 
em sua possessão, caso seja solicitada (ver Seção IV Termo de Referência).  

 

 
2. Práticas Corruptas, Fraudulentas e Coercitivas  
  

2.1 A Política da OIM exige que todos os seus funcionários, licitantes, fabricantes, fornecedores ou 
distribuidores observem o mais alto padrão ético durante o processo de seleção e durante a 
execução de todos os contratos. A OIM rejeitará qualquer proposta apresentada pelas entidades 
proponentes ou, quando aplicável, rescindirá o contrato, caso seja determinado que elas se 
envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusórias ou coercitivas. Em cumprimento a 
essa política, a OIM define, para efeitos desse parágrafo, os termos enunciados como descritos 
abaixo: 

 

• Prática corrupta significa a oferta, doação, recebimento ou solicitação, direta ou indireta, 
de qualquer bem de valor para influenciar a ação da entidade contratante durante o 
processo de seleção ou durante a execução do contrato. 
 

• Prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo falsidade ideológica, que de 
forma consciente ou imprudente, engana ou tenta enganar a entidade contratante ou a 
entidade proponente no processo de seleção ou na execução de um contrato para obter 
um ganho financeiro ou outro benefício ou de forma a evitar alguma obrigação. 
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• Prática colusória é um acordo não revelado entre dois ou mais entidades proponentes 
destinado a alterar artificialmente o resultado do processo de seleção a fim de obter um 
ganho financeiro ou outro benefício. 

 

• Prática coercitiva é causar danos ou prejudicar, ou ameaçar de causar danos ou 
prejudicar, direta ou indiretamente, algum participante do processo de seleção, a fim de 
influenciar indevidamente suas atividades no processo de seleção ou de afetar a 
execução do contrato. 

 

 
3. Conflito de interesses 
 

3.1 Todas as entidades proponentes que tenham interesses conflitantes serão desqualificadas para 
participar do processo de seleção em questão. Uma entidade proponente pode ser considerada 
como tendo interesses conflitantes sob quaisquer circunstâncias estabelecidas abaixo: 

 

• A entidade proponente controla ações em comum com outra entidade proponente; 
 

• A entidade proponente recebe ou recebeu qualquer subsídio, direto ou indireto, de outra 
entidade proponente; 

 

• A entidade proponente tem o mesmo representante que outra entidade proponente para 
os fins desta seleção; 

 

• A entidade proponente tem uma relação, direta ou por meio de terceiros, que a coloca em 
uma condição de ter acesso a informações sobre ou de influenciar a seleção de terceiros ou 
influenciar as decisões da entidade contratante em relação a este processo de seleção; 

 

• A entidade proponente envia mais de uma candidatura para este processo de seleção. Para 
organizações com representações em diversas localidades e registradas sob diferentes 
identidades jurídicas é facultativo a submissão da proposta pela representação local ou pela 
organização estadual ou nacional. Cada representação local tem o direito de submeter sua 
candidatura independente, desde que registrada sob identidade jurídica própria. As diversas 
representações também têm o direito de submeter uma candidatura única abrangendo as 
diversas representações.  
 

• A entidade proponente que tenha participado como consultora na elaboração ou 
especificações técnicas dos bens e /ou fundo que são objeto deste processo de seleção. 

 
 
4. Esclarecimentos e Emendas a Chamada para Propostas 
 
 4.1 A qualquer momento anterior ao prazo final para apresentação de propostas, a OIM pode, 

por qualquer razão, seja por iniciativa própria ou para fins de esclarecimento, alterar a 
Chamada para Propostas. Qualquer alteração feita a esta Chamada para Propostas será 
comunicada a todas as entidades proponentes que tenham acusado participação no 
processo de seleção constante nesta Chamada para Propostas. 
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 4.2. As entidades proponentes podem solicitar esclarecimentos sobre qualquer parte desta 

Chamada para Propostas. A solicitação deve ser feita por escrito e enviada a OIM por e-mail, 
através do endereço gloact@iom.int, com antecedência de no mínimo sete dias corridos 
antes do prazo final para envio e recebimento das Propostas, ou seja, até dia 9 de fevereiro 
de 2018. A OIM responderá a solicitação de esclarecimento por escrito dentro de um prazo 
de quatro dias corridos, a contar a partir da data de recebimento. A resposta fornecida pela 
OIM será disponibilizada a todas as entidades proponentes que tiverem acusado participação 
no processo de seleção constante nesta Chamada para Propostas. A resposta da OIM não 
identificará a fonte da solicitação de esclarecimento.  

 
 4.3. Afim de prestar esclarecimentos, uma teleconferência será organizada no dia 19 de janeiro 

as 14h (mais detalhes serão compartilhados com aqueles que expressarem interesse). A 
participação na teleconferência é opcional.  

 
 

5.  Elaboração da Proposta  
 

5.1   A proposta da entidade proponente deve conter dois componentes:       
  
 a)  a proposta técnica, e 

b) a proposta financeira. 
 

5.2  A proposta e todas as demais correspondências entre a entidade proponente e a OIM devem 
ser redigidas em português. Todos os relatórios preparados pela entidade selecionada devem 
ser em português.   

 
5.3  Espera-se que as entidades proponentes examinem em detalhes todos os documentos que 

constituem esta Chamada para Propostas. O não fornecimento de documentação ou 
informação exigida pode resultar na rejeição de uma proposta. 

 
5.4 Os formulários das propostas técnica e financeira devem seguir formatação similar a 

constante nesta Chamada para Propostas.  

 
 
6. Proposta Técnica 

 
6.1 Para a elaboração da proposta técnica, as entidades proponentes devem dar atenção especial 

aos seguintes itens: 
  

a) Para a designação da equipe, a proposta deve basear-se no número de profissionais da 
equipe técnica/gerencial estimados pela organização como necessários para executar as 
atividades do fundo, nenhum outro profissional para a equipe técnica/gerencial deverá 
ser proposto posteriormente à assinatura do contrato. Entende-se como equipe 
técnica/gerencial todos aqueles que estão envolvidos diretamente na prestação de 
serviços ou no gerenciamento do fundo.  
 

b) É desejável que a maioria dos profissionais propostos para a equipe técnica/gerencial seja 
funcionário permanente da organização ou tenha uma relação de trabalho longa e estável 
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com a mesma. A análise do vínculo dar-se-á primordialmente por análise do CV, podendo 
a OIM exigir outras comprovações adicionais, se necessário. 

 
c) Os profissionais da equipe técnica/gerencial propostos devem ter, no mínimo, três anos 

de experiência, preferencialmente trabalhando no contexto do Paraná.  
 

 
6.2 A proposta técnica deve fornecer as seguintes informações, usando os Formulários Padrão - 

Proposta Técnica TPF- 1 a TPF-6 (Seção II) em anexo.  
 

a) Uma breve descrição da entidade proponente e um resumo das experiências prévias 
recentes com atividades de natureza semelhante (TPF-2). Para cada atividade, indique o 
perfil dos profissionais envolvidos, a duração da atividade, o valor gasto para a execução 
dessa atividade e as ações realizadas pela organização.   

b) Descrição dos seguintes itens: i) acesso existente, por parte da organização, aos 
beneficiários alvo desse fundo de apoio, conforme descrito no Termo de Referência, e 
qualquer proposta de metodologia para aumentar ou aprimorar esse acesso a fim de 
cumprir com os requisitos deste fundo de apoio, caso necessário; ii) quantidade e 
categorias de beneficiários (incluindo a distribuição estimada por sexo e faixa etária) 
assistidos pela organização atualmente ou durante os últimos três anos e os meios pelos 
quais a organização identifica seus beneficiários ou pelos quais os beneficiários são 
encaminhados até a organização; iii) descrição dos tipos de serviços oferecidos pela 
organização aos beneficiários atualmente, ou fornecidos aos beneficiários durante os 
últimos três anos, e qualquer método proposto para aumentar ou aprimorar os serviços 
fornecidos a fim de cumprir com os requisitos desse fundo de apoio, conforme descrito 
no Termo de Referência, caso necessário; iv) resumo do entendimento dos requisitos e 
objetivos deste fundo de apoio por parte da organização e a maneira como a mesma 
pretende atingi-los; v) descrição dos recursos e equipamentos a serem utilizados pela 
entidade proponente para a realização de todas as atividades necessárias para atender 
aos requisitos e cumprir com os objetivos deste fundo; e vii) lista das atividades a serem 
desenvolvidas a fim de atender aos requisitos e cumprir com os objetivos deste fundo 
(TPF-3). O formulário TPF-3 deve limitar-se a dez páginas, incluindo todos os textos, 
tabelas, gráficos e imagens apresentados. O plano de trabalho deve ser consistente com 
o cronograma de trabalho posteriormente apresentado (TPF-7).   

 
c) A lista da equipe técnica/gerencial proposta por área de expertise, a função e as tarefas 

que serão atribuídas para cada membro da equipe (TPF-4). 
 

d) Os CVs atualizados de toda a equipe técnica/gerencial, assinados pelo profissional da 
equipe técnica/gerencial proposto e pelo representante autorizado que está 
submetendo a proposta (TPF-5). As informações principais devem incluir o número de 
anos de trabalho com a organização e o grau de responsabilidade assumido nas diversas 
atividades realizadas nos últimos três anos.  

 
e) Um cronograma estimativo do total de funcionários (equipe técnica/gerencial e equipe 

de apoio), e previsão do tempo de trabalho necessário para execução das atividades do 
fundo, incluindo um cronograma de trabalho em forma de gráfico em barra 
demonstrando o cronograma de trabalho para cada membro proposto para as equipes 
técnica/gerencial e de apoio (TPF-6). Entende-se por equipe de apoio todos os 
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funcionários que auxiliem ou prestem assistência aos membros da equipe 
técnica/gerencial no desempenho de suas atividades. 

 
f) Um cronograma (em forma de gráfico em barras) demonstrando o tempo proposto para 

a realização das atividades indicadas no plano de trabalho (TPF-7). 
 
 

6.3   A proposta técnica não deve incluir nenhuma informação financeira. 
 
 

7. Proposta Financeira 
 

7.1  No preparo da proposta financeira, as entidades proponentes devem levar em consideração 
os requisitos e condições destacadas na Chamada para Propostas. A proposta financeira deve 
estar de acordo com os Formulários Padrão – Proposta Financeira FPF- 1 ao FPF- 4 (Seção III). 

 
7.2 A proposta financeira deve incluir todos os custos associados com o fundo de apoio, incluindo 

(i) remuneração dos funcionários (FPF-3); e (ii) despesas reembolsáveis (FPF-4). Se for o caso, 
esses custos devem ser discriminados por atividade. Todos os itens e atividades descritos na 
proposta técnica devem ter o seu valor discriminado; atividades e itens presentes na 
proposta técnica, mas sem nenhum valor discriminado serão considerados como inclusos nos 
preços de outras atividades ou itens. 

 
7.3  A entidade selecionada pode estar sujeita a impostos locais sobre os montantes a serem 

pagos no âmbito desse fundo de apoio. Se for o caso, a OIM poderá reembolsar a entidade 
selecionada por esses impostos. Os impostos não devem ser incluídos no montante previsto 
na proposta financeira, uma vez que eles não serão avaliados, mas serão discutidos durante 
a negociação do contrato e, quando aplicáveis, serão incluídos no contrato.  

 
7.4 As entidades proponentes devem indicar o preço do fundo em Dólares americanos. No 

preparo da proposta, sugere-se utilizar como base de conversão 1 dólar para cada 3.2 
dólares. 

 
7.5 A proposta financeira será válida por 60 dias corridos, a contar a partir do prazo de 

submissão. Durante esse período, as entidades proponentes devem manter a equipe 
técnica/gerencial proposta disponível para a realização das atividades do fundo. A OIM 
envidará todos os esforços para concluir as negociações e celebrar o contrato dentro do 
período de validade. Se a OIM desejar prorrogar o período de validade das propostas, as 
entidades proponentes têm o direito de recusar a prolongação da validade da proposta. 

 
 

8.  Envio, Recebimento, e Abertura das Propostas  
 

8.1 Cada entidade proponente pode apresentar apenas uma proposta. Se uma entidade 
submeter ou participar de mais de uma proposta, essas propostas serão desqualificadas. 

 
8.2 A via original das propostas técnica e financeira deve ser preparada em tinta permanente. 

Ela não deve conter rasuras, salvo se necessário para corrigir erros cometidos pela própria 
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entidade proponente. Qualquer correção desse tipo ou rasura deve ser rubricada pela (s) 
pessoa (s) que assinou a proposta. 

 
8.3 As entidades proponentes devem enviar a via original e uma cópia das propostas técnica e 

financeira. Cada proposta técnica e financeira deve ser devidamente marcada como 
“Original” ou “Cópia”. Se houver alguma discrepância entre a via original e a cópia da 
proposta, a via original prevalecerá. 
 

8.4 A via original e a cópia da proposta técnica devem ser colocadas em um envelope lacrado 
claramente assinalado como “PROPOSTA TÉCNICA”. De maneira similar, a via original e a 
cópia da proposta financeira devem ser colocadas em um envelope separado lacrado e 
claramente assinalado como “PROPOSTA FINANCEIRA” e com o texto “NÃO ABRIR JUNTO À 
PROPOSTA TÉCNICA”. Os dois envelopes devem ser colocados em um terceiro envelope, o 
qual deve ser lacrado. O envelope externo deve ser preenchido com o endereço para envio 
(ver página 3), número de referência e título do projeto (ver página 2), e o nome da entidade 
proponente. 

 
8.5 As propostas devem ser recebidas pela OIM no local, data e hora indicados nesta Chamada 

para Proposta. Qualquer proposta enviada após o prazo estabelecido para recepção das 
propostas será considerada como “Tardia”, não será aceita pela OIM e será devolvida fechada 
para a entidade proponente. 

 
8.6 Após o término do prazo para envio das propostas, todas as propostas técnicas serão abertas 

primeiramente pelo Comissão Avaliadora. A proposta financeira permanecerá lacrada até 
que todas as propostas técnicas recebidas sejam abertas e avaliadas. A Comissão Avaliadora 
tem a opção de abrir as propostas publicamente ou não. 

 

 
9. Avaliação das Propostas 
 
 9.1 Depois que as propostas tenham sido submetidas a Comissão Avaliadora e durante o período 

de avaliação, as entidades proponentes que tenham submetido propostas estão proibidas de 
realizar qualquer tipo de comunicação com qualquer membro da Comissão Avaliadora, bem 
como com o seu Secretariado, sobre assuntos relacionados às propostas. Qualquer esforço 
das entidades proponentes visando influenciar a OIM no exame, avaliação, classificação e 
recomendação para a concessão do contrato pode resultar na rejeição da proposta dessa 
entidade. 

 

 
10. Avaliação Técnica  
 

10.1   O processo de avaliação, incluindo o envio dos resultados e a aprovação pela autoridade 
concernente, deve ser concluído em não mais que um mês após o prazo final para 
recebimento das propostas. 

 
10.2  A Comissão Avaliadora deve avaliar as propostas com base na sua capacidade em atender 

ao que foi solicitado no Termo de Referência, na conformidade com os requisitos da 
Chamada para Propostas e por meio da aplicação de um sistema de critérios, subcritérios 
e pontos de avaliação. Toda proposta que corresponder a esses critérios receberá uma 
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pontuação técnica. A proposta com a maior pontuação ou classificação será identificada 
como a proposta com a melhor pontuação/melhor classificada. 

 
10.3   Uma proposta pode ser rejeitada nessa etapa se a mesma não corresponder a importantes 

aspectos do Termo de Referência ou se não atingir a pontuação mínima de qualificação, ou 
seja 70%. 

 
10.4 As propostas técnicas elaboradas pelas entidades proponentes serão avaliadas de acordo 

com os seguintes critérios, subcritérios e sistema de peso: 
 
 

Critério Pontuação 
máxima 

  

1. Experiência prévia específica relevante para 
realização das atividades do fundo   

10 

Pontuação total critério I 10 

2. Adequação da metodologia proposta e do plano 
de trabalho em relação ao Termo de Referência 

 

Abordagem técnica 20 

Plano de trabalho 15 

Organização e equipe  15 

Pontuação total critério II 50 

3. Qualificação e competência da equipe 
técnica/gerencial para a realização das atividades 
do fundo  

 

Líder da equipe 10 

Adequação das qualificações da equipe para a 
realização da atividade 
 
               

10 

Experiência da equipe com o contexto local   10 

Experiência da equipe com a população 
beneficiária 

10 

Pontuação total critério III 40 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 

 
 
A pontuação técnica mínima necessária para passar é de 70 pontos.  
 

10.5 A proposta técnica não será considerada para avaliação em nenhum dos casos a seguir:  
 

a) Submissão tardia, i.e., depois do prazo estipulado. 
b) Não apresentação de qualquer um dos requisitos e provisões técnicas estabelecidas 

nas Instruções para as entidades proponentes e no Termo de Referência. 
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11. Avaliação Financeira 
 

11.1  Depois de finalizada a avaliação das propostas técnicas, a OIM notificará as entidades 
proponentes cujas propostas não atingiram a pontuação mínima de qualificação ou que 
foram consideradas não responsivas aos requerimentos da Chamada para Propostas, 
indicando que suas propostas financeiras serão devolvidas sem serem abertas ao fim do 
processo seletivo. 

 
11.2 A OIM notificará simultaneamente as entidades proponentes que atingiram a pontuação 

mínima de qualificação, indicando a data e a abertura da proposta financeira. A Comissão 
Avaliadora tem a opção de abrir as propostas financeiras publicamente ou não. 

 
11.3  A Comissão Avaliadora determinará a completude da proposta financeira caso todos os 

formulários estejam presentes e todos os itens que necessitam ter o seu valor estipulado 
de fato o tenham. 

 
11.4 A Comissão Avaliadora corrigirá qualquer erro computacional. Em caso de discrepâncias 

entre um valor parcial e total, ou entre palavras e números, o último prevalecerá. Além 
disso, atividades e itens presentes na proposta técnica, mas sem nenhum valor 
discriminado serão considerados como inclusos nos preços de outras atividades ou itens. 

 
11.5 A proposta técnica das entidades proponentes que atingiram a pontuação necessária para 

qualificação serão abertas, e a proposta de menor valor (F1) receberá a pontuação 
financeira de 100 pontos. A pontuação financeira das demais propostas financeiras serão 
calculadas da seguinte forma: 

 
 Sf = 100 x Fl / F 
 
 onde: 
 
 Sf  é a pontuação da proposta financeira em consideração  
 Fl  é o preço da proposta financeira de menor valor 
 F  é o preço da proposta financeira em consideração 
 
 As propostas serão então classificadas de acordo com a combinação das pontuações 

técnica e financeira, de acordo com a seguinte formula: 
 

 Sc = St x T% + Sf x F%  
 
 onde: 
  
 Sc é a combinação das pontuações técnica e financeira 
 St é a pontuação da proposta técnica em consideração 
 T é o peso dado a proposta técnica, que é de 80% 
 F é o peso dado a proposta financeira, que é de 20 % 
 
 A entidade proponente cuja pontuação combinada da proposta técnica e financeira for a 

mais alta será chamada para negociações.  
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12. Negociações  
 

12.1   O objetivo da negociação é chegar a um acordo sobre todos os pontos e assinar o contrato. 
A data prevista para a negociação do contrato é 16 de março de 2018, no escritório da OIM 
Brasil, localizado no seguinte endereço: Casa da ONU no Brasil – Complexo Sergio Vieira de 
Mello – Prédio Lélia Gonzalez, Setor de Embaixada Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17, 
Brasilia, DF 70800-400 ou, em caso de impossibilidade, via teleconferência. 

 
12.2 As negociações incluem: a) discussão e esclarecimentos sobre o Termo de Referência; b) 

discussão e finalização das atividades a serem realizadas, dos serviços a serem fornecidos, 
dos recursos e equipamentos a serem utilizados, e do plano de trabalho proposto pela 
entidade proponente; c) considerações sobre a adequação das qualificações e 
compensação pertinente, número de meses de trabalho e a equipe a ser designada para 
realização das atividades do fundo, e cronograma das atividades (cronograma de 
trabalho); d) discussão sobre o fundo de apoio, recursos e dados, se algum, a serem 
fornecidos pela OIM à entidade beneficiária; e) discussão sobre a proposta financeira 
submetida pela entidade proponente; e f) provisões do Contrato. A OIM deverá elaborar 
a ata de negociação, a qual deverá ser assinada tanto pela OIM quanto pela entidade 
proponente. 

 
12.3 As negociações financeiras incluem esclarecimentos sobre o passivo tributário e a forma 

como ele estará refletido no Contrato e acarretará nas modificações técnicas acordadas 
(se houver) nos custos do fundo. Salvo razões excepcionais, as negociações financeiras não 
envolverão as taxas de remuneração dos profissionais nem outras taxas unitárias 
propostas. 

 
12.4 Havendo selecionado a entidade proponente com base, entre outras coisas, na avaliação 

da equipe técnica/gerencial proposta, a OIM espera negociar o contrato com base nos 
mesmos especialistas citados na proposta. Antes da negociação contratual, a OIM 
solicitará garantias de que os mesmos estejam disponíveis. A OIM não considerará 
substituições durante a negociação do contrato, a menos que ambas as partes concordem 
que a demora indevida no processo seletivo torna tal substituição inevitável ou por razões 
como morte ou incapacidade médica. Se não for essa a situação e caso se verifique que o 
profissional tenha sido incluído na proposta sem que a entidade proponente tenha 
confirmado sua disponibilidade, a entidade proponente pode ser desqualificada.  
Qualquer proposta de substituição deve ter qualificação e experiência equivalente ou 
superior à do candidato original. 

 
12.5 Tudo o que for acordado durante a negociação será incorporado na descrição do fundo de 

apoio e fará parte do contrato. 
 
12.6 As negociações devem ser concluídas com uma revisão do Contrato Proforma que está 

incluso nesta Chamada para Propostas (Seção V). Para completar as negociações, a OIM e 
a entidade proponente devem assinar o contrato acordado. Caso as negociações falhem, 
a OIM convidará a entidade proponente classificada em segundo lugar para negociar o 
contrato. Se as negociações ainda assim falharem, a OIM deverá repetir esse processo com 
a entidade proponente seguinte até que a negociação seja concluída com êxito. 
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13.   Celebração do Contrato  
 

13.1  O contrato será celebrado por meio de um aviso de celebração, após as negociações e a 
subsequente qualificação da entidade proponente de proposta responsiva melhor 
classificada. Em seguida, a OIM deverá prontamente notificar as demais entidades 
proponentes de que as mesmas não obtiveram êxito. A OIM também devolverá as 
propostas financeiras fechadas às entidades proponentes cujas propostas técnicas não 
atingiram a pontuação mínima necessária. 

 

13.2 Espera-se que a entidade selecionada inicie as atividades em 26 de março de 2018.  

 
 

14.  Confidencialidade 
 

14.1.1  As informações relativas à avaliação das propostas e as recomendações concernentes à 
celebração do contrato não serão divulgadas a nenhuma entidade proponente que tenha 
submetido alguma proposta ou a qualquer outra pessoa que não esteja oficialmente 
envolvida com o processo. O uso indevido de informações confidenciais relacionadas ao 
processo, por parte de qualquer entidade proponente, pode resultar na rejeição da 
proposta da mesma e pode estar sujeito às disposições da política antifraude e corrupção 
da OIM. 
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Seção II – Proposta Técnica - Formulários Padrão  
 

 
TPF-1: Formulário de Apresentação da Proposta Técnica 

 
 
[Local, Data] 
 
 
Para: Sra. Érica Kaefer  

Glo.Act Ponto Focal 
OIM Brasil 
Casa da ONU no Brasil – Complexo Sergio Vieira de Mello – Prédio Lélia Gonzalez 
Setor de Embaixada Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 
Brasilia, DF 70800-400 

 
  
 
Prezada Sra. Kaefer, 
 
Nós, abaixo assinados, nos oferecemos para executar o fundo de apoio para Serviços de assistência 
direta a migrantes em situação de vulnerabilidade no Paraná de acordo com a Chamada para Propostas 
publicada pela OIM em 15 de janeiro de 2018. Por meio desta, estamos submetendo a nossa proposta, 
composta por uma proposta técnica e uma proposta financeira lacrada em um envelope separado. 
 
Caso as negociações aconteçam depois do período de validade desta proposta, nos comprometemos a 
negociar com base na equipe de profissionais proposta. A nossa proposta tem caráter vinculativo e está 
sujeita às modificações resultantes da negociação do contrato. 
 
Reconhecemos e aceitamos o direito da OIM de inspecionar e auditar todos os registros relativos à 
nossa proposta, independentemente de celebrarmos ou não um contrato com a OIM em decorrência 
dessa proposta. 
 
Compreendemos que a OIM não é obrigada a aceitar toda proposta que receber. 
 
 
Ficamos à disposição, 
 
Cordialmente, 
 
Assinatura autorizada: 
Nome e Função do Signatário: 
Nome da organização: 
Endereço: 
E-mail: 
Telefone: 
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TPF – 2: Entidade Proponente 

 

[Forneça aqui uma breve descrição (duas páginas) do histórico e da forma de organização da sua 
entidade] 
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TPF – 3: Descrição da Abordagem, Metodologia e Plano de Trabalho para a Execução das 
Atividades 

 

[Forneça as seguintes informações em até 10 páginas, incluindo texto, tabelas, gráficos, imagens, ou 
diagramas] 

 

 
i. Descrição do acesso existente, por parte da sua organização, aos beneficiários alvo desse fundo 

de apoio conforme descrito no Termo de Referência, e qualquer metodologia para aumentar 
ou aprimorar esse acesso a fim de cumprir com os requisitos deste fundo de apoio, caso 
necessário. 

 

ii. Descrição da quantidade e dos tipos de beneficiários assistidos pela sua organização 
atualmente e durante os últimos três anos. Inclua a distribuição estimada por sexo e faixa etária 
dos beneficiários. Inclua a descrição dos meios pelos quais a sua organização identificava seus 
beneficiários ou pelos quais os beneficiários eram encaminhados até a organização. 

 

iii. Descrição dos tipos de serviços oferecidos aos beneficiários atualmente, ou fornecidos aos 
beneficiários durante os últimos três anos. Inclua qualquer método proposto para aumentar 
ou aprimorar os serviços fornecidos a fim de cumprir com os requisitos deste fundo de apoio, 
conforme descrito no Termo de Referência, caso necessário. 

 

iv. Descreva o seu entendimento dos requisitos e objetivos deste fundo de apoio e a maneira 
como a sua organização pretende atender a esses requisitos e cumprir com esses objetivos. 

 

v. Descreva os recursos e equipamentos relevantes que a sua organização possui e como você 
pretende usá-los para a realização das atividades necessárias para atender aos requisitos e 
cumprir com os objetivos deste fundo 

 

vi. Descreva as atividades a serem desenvolvidas por sua organização a fim de atender aos 
requisitos e cumprir com os objetivos deste fundo. 
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TPF – 4: Composição da Equipe e Atribuição de Tarefas  
 

1.  Equipe Técnica/Gerencial 

Nome Função Atividades 

   

   

   

   

Instrução: adicione ou delete linhas conforme 
necessário 

  

 
 

2.  Equipe de Apoio 

Nome Função Atividades 

   

   

   

Instrução: adicione ou delete linhas conforme 
necessário 
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TPF – 5: Formato do Currículo (CV) para a Equipe Técnica/Gerencial Proposta  
 

Cargo Proposto:    
Nome da Organização:    
Nome do Profissional:    
Profissão:    
Data de Nascimento:    
Tempo na Organização:   Nacionalidade:    
Participação em Sociedades Profissionais:    
  
Detalhamento das tarefas atribuídas:    
  
 
Principais Qualificações: 
[Descreva as experiências e treinamentos prévios mais pertinentes às tarefas dessa atividade. Descreva 
o grau de responsabilidade atribuído em atividades prévias relevantes e forneça datas e localidades. 
Utilize aproximadamente meia página]  
  
 
Educação: 
[Resuma faculdade/universidade e outros níveis de educação especializada obtidos, fornecendo nomes 
das instituições, datas de frequência e certificação obtida. Utilize aproximadamente um quarto de 
página] 
  
 
Experiência profissional: 
[Começando pela presente função, liste em ordem reversa todas as experiências profissionais. Liste 
todas as funções atribuídas desde a graduação, fornecendo datas, nome do empregador, função 
atribuída e localidade da atividade. Para experiências nos últimos dez anos, também forneça as 
atividades realizadas e referência de clientes, quando apropriado. Utilize aproximadamente duas 
páginas] 
  
 
Idiomas: 
[Para cada idioma indique o nível de proficiência: excelente, bom, razoável ou baixo na fala, leitura e 
escrita]  
  
 
Certificação: 
 
Eu, abaixo assinado (a), certifico que os dados fornecidos correspondem corretamente a mim, às 
minhas qualificações e experiências. Eu compreendo que qualquer declaração intencionalmente falsa 
descrita aqui pode levar a minha desqualificação ou demissão, caso contratado (a). 
 Data:    
[Assinatura do profissional e do representante autorizado da organização] Dia/Mês/Ano 
 
Nome completo do profissional: ______________________________________ 
Nome completo do representante autorizado: _________________________
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TPF-6: Cronograma da Equipe Técnica/Gerencial 
 

   Duração (em meses) 

Nome Função Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total de meses 

             
 
Subtotal (1) ____________ 

          

Instrução: adicione ou delete linhas 
conforme necessário 

         

             
 
Subtotal (2) ____________ 

          

Instrução: adicione ou delete linhas 
conforme necessário 

         

             
 
Subtotal (3) ____________ 

          

Instrução: adicione ou delete linhas 
conforme necessário 

         

             
 
Subtotal (4) ____________ 

          

Instrução: adicione ou delete linhas 
conforme necessário 

         

Instrução: adicione 
ou delete linhas 
conforme 
necessário 

            
 
 

          

Instrução: adicione ou delete linhas 
conforme necessário 

         

 
Assinatura do Representante Autorizado: ______________________________ 
Nome completo: _________________________________________________ 
Função: ________________________________________________________
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TPF-7: Cronograma das atividades (trabalho) 

 

No. 

 
Descrição da atividade 

 

Duração (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10 
Instrução: adicione ou delete linhas conforme 
necessário 

         

 
 

 
B. Finalização e Envio dos Relatórios  
 

Relatórios Data 
 

Relatório de Progresso Parcial  27 de julho de 2018 

 
Relatório Final 

27 de dezembro  de 2018 
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Seção III.  Proposta Financeira – Formulários Padrão  

 

FPF-1: Formulário de Apresentação de Proposta Financeira  

 

[Local, Data] 
 
Para: Sra. Érica Kaefer  

Glo.Act Ponto Focal 
OIM Brasil 
Casa da ONU no Brasil – Complexo Sergio Vieira de Mello – Prédio Lélia Gonzalez 
Setor de Embaixada Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 
Brasilia, DF 70800-400 

 
 
Prezada Sra. Kaefer, 
 
Nós, abaixo assinados, nos oferecemos para executar o fundo de apoio para Serviços de assistência 
direta a migrantes em situação de vulnerabilidade no Paraná de acordo com a Chamada para Propostas 
publicada pela OIM em 15 de janeiro de 2018. A nossa proposta financeira em anexo prevê a soma de 
[Quantia em números e por extenso].  Essa quantia não inclui taxas locais, as quais são estimadas em 
[Quantia em números e por extenso].   
 
A nossa proposta financeira tem caráter vinculativo, sujeita às modificações resultantes da negociação 
do contrato, até a expiração do período de validade de [Inserir período de validade] desta proposta. 
  
Reconhecemos e aceitamos o direito da OIM de inspecionar e auditar todos os registros relativos à 
nossa proposta, independentemente de celebrarmos ou não um contrato com a OIM como resultado 
desta proposta. 
 
Confirmamos ter lido, compreendido e aceitado todos os termos das Instruções para as entidades 
proponentes, do Termo de Referência, do Contrato Proforma, das provisões referentes aos critérios de 
elegibilidade das entidades proponentes, e de todo e qualquer boletim informativo emitido e outros 
anexos e inclusões contidos na Chamada para Proposta. 
 
Compreendemos que a OIM não é obrigada a aceitar toda proposta que receber. 
 
Ficamos à disposição, 
 
Cordialmente, 
 
Assinatura autorizada: 
Nome e Função do Signatário: 
Nome da organização: 
Endereço: 
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FPF–2: Resumo dos Custos 

 

 
Custos Valor (em Dólar Americano) 

I – Custos de remuneração (veja FPF – 3 para detalhamento)  

II -  Custos reembolsáveis (veja FPF – 4 para detalhamento)  
 

 

Total da Proposta Financeira 1 
 

 

 
 
 1 Indique os custos totais, líquido de impostos locais, a serem pagos pela OIM em dólar americano. O valor total aqui designado deve coincidir com a 
soma dos subtotais relevantes indicados nos Formulários FPF-3 e FPF-4 fornecidos junto com a proposta. 

 
 

Assinatura autorizada: 
Nome e Função do Signatário
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FPF-3: Detalhamento de Remuneração por Atividade 

 
 

Nome do funcionário Função Remuneração mensal 

Equipe Técnica/Gerencial 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. Instrução: adicione ou delete 
linhas conforme necessário 

  

Equipe de Apoio 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. Instrução: adicione ou delete 
linhas conforme necessário 

  

 
     
 

 
 
Assinatura autorizada: 
Nome e Função do Signatário: 
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FPF-4: Detalhamento dos Gastos Reembolsáveis 

 
 
 

Descrição1 Quantidade Custo total 

Ajuda de custo para equipe2   

Custos de transporte para equipe3   

Custos do escritório com comunicação4   

Suprimentos e materiais de escritório5   

Equipamentos e instrumentos de escritório6    

Aluguel do escritório7    

Utilitários de escritório8   

Aluguel do abrigo9   

Utilitários do abrigo10   

Suprimentos do abrigo11   

Equipamentos e móveis do abrigo12   

Assistência médica para beneficiário13   

Assistência legal para beneficiário14   

Assistência para cuidados em saúde mental 
para beneficiário15 

  

Suprimentos e itens para beneficiário16   

Locomoção interna para beneficiário17   

Viagem internacional para beneficiário18   

Auxílio-viagem para beneficiário19   

Assistência para documentação de 
beneficiário20 

  

Bolsa de (re)integração para beneficiário21   

Custos operacionais de viagem22   

TOTAL  

Instrução: adicione ou delete linhas conforme 
necessário 

  

 
 
 
 

1 Delete os itens que não se aplicam e adicione outros itens de acordo com o Parágrafo 7.2 da 
Seção II- Instruções às entidades proponentes.  

2 Ajuda de custo para equipe serve para cobrir despesas de bolso associada a viagens nacionais. Os 
custos permitidos são alimentação e hospedagem. 
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3 Os custos de transporte para a equipe incluem todas as viagens nacionais e internacionais 
realizadas para propósitos e atividades associadas a este fundo de apoio. Os custos permitidos 
são passagens aéreas, aluguéis de taxi e transporte local (e.g. ônibus local, moto taxi, etc.). 

4 Os custos do escritório com comunicação são gastos associados ao uso do telefone ou internet 
por funcionários associados com o fundo de apoio. 

5 Os suprimentos e materiais de escritório são itens comuns de escritório (e.g. papel para 
impressão, toner de impressora, grampos e grampeadores, etc.) utilizados para a realização 
das tarefas administrativas e gerenciais associadas a esse fundo. 

6 Os equipamentos e instrumentos de escritório são equipamentos e instrumentos comuns (e.g. 
computadores, laptops, celulares, calculadoras, etc.) utilizados para a realização das tarefas e 
atividades associadas a esse fundo. 

7 O aluguel do escritório é o gasto associado ao aluguel das instalações do escritório para a 
entidade proponente.  

8 Os utilitários de escritório são utilitário necessários para o funcionamento das instalações do 
escritório (e.g. eletricidade, água, segurança, etc.) 

9 O aluguel do abrigo são os gastos pagos pela entidade proponente para funcionamento de abrigo 
seguro para prover acomodação aos beneficiários deste fundo, conforme consta no Termo de 
Referência. 

10 Os utilitários do abrigo são utilitários necessários para o funcionamento de abrigo seguro para 
prover acomodação aos beneficiários deste fundo, conforme consta no Termo de Referência (e.g. 
eletricidade, água, segurança, etc.). 

11 Os suprimentos do abrigo são suprimentos necessários para o funcionamento de abrigo seguro 
para prover acomodação aos beneficiários deste fundo, conforme consta no Termo de Referência 
(e.g. alimentos, pratos, roupa de cama, toalhas, produtos de limpeza, etc.). 

12 Os equipamentos e móveis do abrigo são equipamentos e móveis necessários para o 
funcionamento de abrigo seguro para prover acomodação aos beneficiários deste fundo, 
conforme consta no Termo de Referência (e.g. computador, fogão, camas, etc.). 

13 A assistência médica para beneficiário é qualquer custo associado com o atendimento das 
necessidades médicas de um beneficiário. 

14 A assistência legal para beneficiário é qualquer custo associado com o cumprimento dos 
requisitos de assistência jurídica de um beneficiário. 

15 Assistência para cuidados em saúde mental para beneficiário é qualquer custo associado com o 
atendimento das necessidades de cuidados em saúde mental de um beneficiário. 

16 Os suprimentos e itens para beneficiário são suprimentos e itens necessários para os cuidados 
pessoais e a dignidade de um beneficiário (e.g. vestimenta, itens de higiene e cuidado pessoal, 
etc.). 

17 Locomoção interna para beneficiário é qualquer custo associado a viagens nacionais para fins de 
proteção individual, realocação dentro do país e/ou visita familiar e a transporte para fins de 
assistência fornecida (e.g. comparecer à escola ou ao curso, realizar consulta médica, etc.). 

18 Viagem internacional para beneficiário é qualquer custo relacionado com o retorno internacional 
de um beneficiário.  

19 Auxílio-viagem para beneficiário é qualquer valor em espécie fornecido a um beneficiário para 
cobrir despesas de bolso que possam surgir durante viagem nacional ou internacional. 

20 Assistência para documentação de beneficiário é qualquer custo associado com a obtenção de 
documento de identidade ou de viagem necessário para implementar a assistência e proteção 
individualizada de um beneficiário (e.g. obtenção de documento de identidade, obtenção de visto 
para viagem, etc.). 
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21 A bolsa de (re)integração é o custo de qualquer bem ou serviço adquirido ou fornecido visando 
facilitar uma reintegração de sucesso de um beneficiário (e.g. compra de equipamentos de 
trabalho, custos para montar um pequeno negócio, mensalidades de estudo, etc.). 

22 Os custos operacionais de viagem referem-se a qualquer custo de viagem associado com a 
implementação da assistência e atividades de proteção realizadas pela equipe da entidade 
beneficiária ou provedores de serviço associados (e.g. taxi para buscar um beneficiário no 
aeroporto, taxi para acompanhar um beneficiário em algum compromisso, etc.). 

 
 
Assinatura autorizada: 
Nome e Função do Signatário: 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 

Funded by the  
European Union 

Seção IV.  Termo de Referência 

Como organização internacional estabelecida em 1951, a OIM está comprometida com o princípio de que a 

migração humana e ordenada beneficia tanto os migrantes quanto a sociedade. A OIM reconhece que, em 

certos contextos, pode ser benéfico trabalhar em parceria com entidades beneficiárias ao intervir nas 

comunidades. Trabalhando conjuntamente em uma relação mutuamente benéfica, a OIM e as entidades 

beneficiárias podem maximizar o impacto de seus recursos e experiências. 

 

1. Introdução 

 

Contexto  

O Tráfico de Pessoas é uma violação severa da liberdade e dignidade do indivíduo. As vítimas sofrem 

coerção e tratamento exploratório, incluindo exploração sexual e laboral, mendicância, envolvimento 

com atividades criminais, ou remoção de órgãos. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima 

que 20.9 milhões de pessoas são submetidas ao trabalho forçado no mundo, o qual também inclui 

vítimas de tráfico de pessoas. O Tráfico de Pessoas é um empreendimento lucrativo, gerando lucros de 

aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano aos traficantes (ficando atrás apenas do tráfico de 

drogas).1  O Contrabando de Migrantes é um crime que afeta primariamente a soberania dos Estados, 

mas também afeta os indivíduos, que podem estar expostos a graves abusos de direitos em algum 

estágio do processo. Os migrantes contrabandeados estão vulneráveis a riscos potencialmente fatais: 

milhares de pessoas sufocaram em containers, pereceram no mar ou morreram de sede nos desertos. 

É difícil quantificar com precisão os fluxos de contrabando ao redor do mundo, já que, em sua grande 

maioria, essas atividades acontecem de forma clandestina. A OIM estima que mais de 60,000 migrantes 

tenham morrido ou foram considerados desaparecidos em 2015.2  A UNODC estima que, a cada ano, 

aproximadamente 300,000 migrantes africanos tentam chegar à Europa sem a documentação 

apropriada; não existe informação suficiente disponível sobre outras regiões do mundo, embora 

evidências apontem para a potencial extensão dos movimentos intraregionais Sul-Sul de migrantes 

contrabandeados. 3 

 

Praticamente todos os países no mundo são afetados pelo Tráfico de Pessoas e pelo Contrabando de 

Migrantes, seja como país de origem, trânsito ou destino das vítimas traficadas ou dos migrantes 

contrabandeados por criminais buscando o lucro. Embora esforços consideráveis tenham sido 

realizados por organizações internacionais, não-governamentais e pelos Estados para prevenir e 

combater o problema nos últimos anos, uma série de desafios para responder a esses crimes ainda 

persiste. Além de combater a pobreza, a opressão, a falta de direitos humanos, a falta de oportunidades 

sociais e econômicas, os riscos de conflitos ou instabilidade e condições semelhantes, bem como a falta 

de oportunidades de subsistência que alimentam a perpetração do tráfico e  do contrabando, esforços 

adicionais são necessários para suprir a falta de dados precisos e de pesquisa, a falta de políticas e 

                                                 
1 United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons Especially Women and Children, 2012 Annual Progress Report. 
2 IOM (2016): Fatal Journeys Volume 2: Identification and Tracing of Dead and Missing Migrants. 
3 UNODC (2011): Smuggling of Migrants – A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications. 
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planejamento estratégico, a não conformidade do quadro jurídico  para combater o tráfico de pessoas 

e o contrabando de migrantes com as exigências internacionais, a resposta ineficaz do sistema de 

justiça penal e a fraca capacidade institucional, a cooperação regional e transregional limitada, e a 

inadequada assistência e apoio às vítimas de tráfico e proteção dos direitos dos migrantes 

contrabandeados, especialmente crianças. 

 

 A Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes, financiada 

pela União Europeia, foi elaborada visando suprir essas lacunas. O projeto é implementado pelo 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), em parceria com a Organização 

Internacional para Migrações (OIM) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

 

O objetivo do projeto Ação Global é prevenir e combater o tráfico de pessoas e o contrabando de 

migrantes, auxiliando países selecionados a desenvolverem e implementarem respostas nacionais 

abrangentes de combate ao tráfico e contrabando e a fortalecerem suas capacidades em abordar essas 

questões, e a relação entre elas, de forma eficiente, inclusive em nível transnacional e em cooperação 

com a sociedade civil. O projeto tem uma abordagem dupla de prevenção e proteção, tem como foco 

principal a proteção e assistência às vítimas de tráfico, migrantes contrabandeados e migrantes em 

situação de vulnerabilidade.  

 

 

2. Objetivos e âmbito do Fundo de Apoio 

 

Serviços  

Visando aprimorar o acesso a serviços de proteção e assistência por parte dos migrantes em situação 

de vulnerabilidade no Paraná, a OIM busca um parceiro para identificar e fornecer serviços de 

assistência direta aos migrantes em situação de vulnerabilidade, incluindo, mas não limitado, às vítimas 

de tráfico, migrantes contrabandeados e crianças migrantes. 

 

A avaliação de necessidades conduzida no Brasil em 2017 indicou a necessidade de fortalecer 

mecanismos de encaminhamento em diversas regiões, afim de aprimorar a identificação e prestação 

de serviços a migrantes em situação de vulnerabilidade. Após avaliação de necessidades, a OIM decidiu 

intensificar seus esforços em Foz do Iguaçu e está trabalhando na elaboração de um Protocolo de 

assistência a migrantes em situação de vulnerabilidade, em consulta com atores governamentais e não-

governamentais atuante na região. 

 

O objetivo desse Fundo de Apoio é contribuir para a implementação desse Protocolo ao selecionar uma 

organização da sociedade civil que seja capaz de fornecer serviços adicionais de assistência direta aos 

migrantes em situação de vulnerabilidade na cidade de Foz do Iguaçu.   

  

Em particular, a avaliação de necessidades indicou a necessidade de serviços adicionais nas seguintes 

áreas: 
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• Abrigo seguro e serviços de acomodação; e 

• Gestão abrangente de casos e serviços de assistência individualizada. Exemplos de serviços de 

assistência individualizada são a distribuição de bolsas de subsistência, atividades educativas, 

assistência legal, formação profissional, auxílio com transporte, promoção da (re)integração, 

etc. Os serviços de assistência a serem fornecidos pelas entidades proponentes serão 

determinados de acordo com análise individualizada. 

 

 

Beneficiários  

Pretende-se que os beneficiários desse fundo de apoio sejam migrantes em situação de vulnerabilidade 

na cidade de Foz do Iguaçu e região, incluindo, mas não limitado a estrangeiros no Brasil, brasileiros 

migrantes dentro do Brasil bem como brasileiros retornados do exterior. Pode-se incluir como migrante 

em situação de vulnerabilidade pessoas vítimas de tráfico, migrantes contrabandeados, crianças 

migrantes ou outros migrantes em situação de vulnerabilidade. Cada beneficiário individual deve 

atender aos critérios de vulnerabilidade da OIM (a equipe da entidade beneficiária receberá 

treinamento sobre esses critérios). Todos os migrantes identificados como vulneráveis de acordo com 

os critérios de vulnerabilidade da OIM serão elegíveis a receber assistência sob os termos desse fundo 

de apoio, independentemente de sexo, etnia, nacionalidade, religião, comunidade ou origem, ou 

situação migratória.  

 

Proteção de dados 

A entidade beneficiária deverá cumprir com os Princípios de Proteção de Dados da OIM4 caso colete, 
receba, utilize, transfira ou armazene qualquer dado pessoal na realização deste Acordo. Essas 
obrigações permanecem em caso de término ou rescisão deste Acordo. 

 

3. Prazos e relatórios 

 

• O Acordo terá duração de nove meses, a partir de 26 de março de 2018 até 26 de dezembro 

de 2018. Os relatórios narrativo e financeiro parciais deverão ser fornecidos à OIM quando da 

metade do período de vigência do Acordo, ou seja, 27 de julho de 2018. 

• Os relatórios narrativo e financeiro finais deverão ser submetidos à OIM no dia 27 de dezembro 

de 2018. 

• Deverão ser fornecidos relatórios mensais de dados sobre o número de migrantes em situação 

de vulnerabilidade identificados e assistidos (de acordo com modelo a ser fornecido pela OIM) 

e um resumo dos serviços de assistência fornecidos.  

 

4. Qualificações e competências necessárias:  

 

                                                 

4 Disponível em http://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf  

http://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
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• Organização não-governamental legalmente registrada no Brasil e com poder de atuação no 

Paraná, especialmente na região de Foz do Iguaçu.  

• Acesso prévio a população migrante em situação de vulnerabilidade.   

• Capacidade demonstrada para fornecer serviços de boa qualidade em gestão individualizada 

de casos, incluindo assistência psicossocial. 

• Capacidade de fornecer serviços de (re)integração e acompanhamento. 

• Experiência nacional prévia mínima de cinco anos fornecendo serviços de assistência direta a 

populações migrantes e/ou em situação de vulnerabilidade.  

• Capacidade demonstrada em trabalhar com rede de parceiros a fim de fornecer toda 

assistência necessária a populações vulneráveis. 

• Experiência demonstrada em trabalhar conjuntamente com atores governamentais, incluindo 

os Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  

• A equipe deve conter ao menos um (a) psicólogo (a) ou profissional de saúde mental, um (a) 

assistente social e um (a) assistente jurídico para fornecer orientação sobre regularização e/ou 

processo de (re)integração. 
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Seção V – Contrato Proforma 
 

 
Escritório OIM Ref. No.:  

Código do Projeto OIM:  

Código de Aprovação / Código de Checklist LEG:  

 
 

 ACORDO DE SUBVENÇÃO 
entre 

a Organização Internacional para as Migrações 
e 

[Nome da outra Parte] 
sobre 

[Objeto do Acordo] 
 
1. Preâmbulo 
 
Praticamente todos os países no mundo são afetados pelo Tráfico de Pessoas e pelo Contrabando de 
Migrantes, seja como país de origem, trânsito ou destino das vítimas traficadas ou dos  migrantes 
contrabandeados por criminais buscando o lucro. Embora esforços consideráveis tenham sido 
realizados por organizações internacionais, não-governamentais e pelos Estados para prevenir e 
combater o problema nos últimos anos, uma série de desafios para responder a esses crimes ainda 
persiste.  
 
O projeto Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes, 

financiado pela União Europeia, foi elaborado visando suprir essas lacunas. O projeto é implementado 

pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), em parceria com a Organização 

Internacional para Migrações (OIM) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

 
O objetivo do projeto é prevenir e combater o tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes, 

auxiliando os países selecionados a desenvolverem e implementarem respostas nacionais abrangentes 

de combate ao tráfico e contrabando de migrantes e a fortalecerem suas capacidades em abordar essas 

questões de forma eficiente, inclusive em nível transnacional e em cooperação com a sociedade civil. 

O projeto, que tem uma abordagem dupla de prevenção e proteção, tem como objetivo principal a 

proteção e assistência às vítimas de tráfico, migrantes contrabandeados e migrantes em situação de 

vulnerabilidade. Dessa maneira, um dos principais focos do projeto está, precisamente, a melhora do 

acesso a serviços de proteção e assistência por parte dos migrantes em situação de vulnerabilidade. 

 

Visando aprimorar esse acesso a serviços de assistência direta por parte dos migrantes em situação de 

vulnerabilidade, a OIM, por meio de uma chamada para propostas, selecionou a Diocese de Roraima 

afim de fornecer serviços de assistência direta aos migrantes em situação de vulnerabilidade em 

Roraima. 

 
 
2. Partes 
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Esse Acordo para Fundo de Apoio é celebrado pela Organização Internacional para as Migrações, Missão 
em [XXX], [Endereço da Missão], neste ato representada por [Nome e cargo do Chefe da Missão etc.], 
doravante denominada como “OIM,” e [Nome da outra Parte], [Endereço], neste ato representada por 
[Nome, cargo do representante da outra Parte], doravante denominada como a “Entidade Beneficiária”. 
A OIM e a Entidade Beneficiária são também denominadas individualmente como “Parte” e 
coletivamente como “Partes”. 

 
  
3. Escopo do Acordo  

 

Insira o propósito do Acordo (*1) A Entidade Beneficiária deve iniciar as atividades em [data] e 
completá-las de maneira completa e satisfatória até [data]. 

 
4. Obrigações da OIM 

 

A OIM se compromete a: 

(a) …… 
(b) …… 
(c) ……  

 
5. Obrigações da [Nome da outra Parte] 

 
O Entidade Beneficiária se compromete a:  
 
(a) Liste todas as atividades da Parte Implementadora relacionadas a este Projeto (*2)]      
(b)  ……      
(c) ……      
  

6. Financiamento 
 

6.1  A OIM concorda em prover apoio financeiro à Entidade Beneficiária na implementação do 
[Nome do Projeto] (o “Projeto”) de [data de início do projeto] a [data de término do projeto] 
na quantia máxima de [código da moeda] XXX (escreva a quantia em palavras) (o “Preço”) de 
acordo com o Orçamento anexo a este Acordo (Anexo B) e considerado parte integral do 
mesmo. 

 
6.2  O pagamento deve ser feito em parcelas, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

(a) A primeira parcela no valor de [código da moeda] XXX (quantia em palavras) deve ser 
paga após a assinatura deste Acordo. 

(b) A segunda parcela no valor de [código da moeda] XXX (quantia em palavras) deve ser 
paga após o recebimento e aprovação da OIM do relatório parcial, conforme descrito no 
Artigo 7, e da verificação pela OIM da conclusão satisfatória das seguintes atividades: 
i. [listar os produtos referentes a este pagamento] 
ii. [etc.] 
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(c) O pagamento final no valor de [código da moeda] XXX (quantia em palavras) deve ser 
realizado após a conclusão do Projeto, sujeito ao recebimento e aprovação do relatório 
final pela OIM, conforme descrito no Artigo 7, e da verificação pela OIM da conclusão 
satisfatória de todas as atividades. 
(*3) 

6.3  Os pagamentos devem ser realizados por meio de transferência bancária em [nome da 
moeda] (código da moeda) para a seguinte conta bancária:  

 
 [inserir dados bancários]. (*4) 
 
6.4  A Entidade Beneficiária deve manter registros financeiros, documentos de suporte, registros 

estatísticos e todos os registros relevantes para o Projeto, de acordo com os princípios 
contábeis comumente aceitos afim de fundamentar satisfatoriamente todas as transações 
de qualquer natureza relacionadas aos fundos providos pela OIM no âmbito deste Acordo. A 
Entidade Beneficiária deve manter tais registros disponíveis para a OIM ou para 
representante designado pela OIM a qualquer momento, para inspeção, auditoria ou 
reprodução, até que o prazo de 7 (sete) anos se expire, a partir da data do último pagamento. 
Os funcionários da Entidade Beneficiária devem estar disponíveis para entrevistas, mediante 
solicitação. Caso o acesso e/ou controle financeiro for solicitado pelos órgãos competentes 
da União Europeia, as condições descritas abaixo nos Artigos 23.4 e 23.5 deste Acordo devem 
ser aplicadas.     

   
 
6.5.  Quaisquer fundos não utilizados e /ou despesas não comprovadas pelo relatório financeiro e 

por cópias autenticadas de documentos comprobatórios devem ser devolvidos à OIM no 
mais tardar na data de submissão do relatório final ou dentro de 30 dias a partir da 
notificação escrita da OIM solicitando que  tal devolução. 

 
6.6  A OIM tem o direito, sem prejuízo de qualquer outro direito que possa ter, de deferir 

pagamentos de parte ou de todo o apoio financeiro até que a Entidade Beneficiária tenha 
concluído, de maneira satisfatória a OIM, as atividades relacionadas a estes pagamentos. 

 
 
7. Prestação de contas (*5) 
 

7.1  Relatório financeiro 
 

Um relatório financeiro parcial deve ser apresentado à OIM até o dia [data (A)]. O relatório 
financeiro parcial deve apresentar como a contribuição da OIM foi utilizada de [data] a [data]. 
O relatório financeiro final deve ser apresentado à OIM até [data (B)] e deve compreender a 
duração total do projeto. Os relatórios parcial e final devem incluir todas as cópias 
autenticadas dos documentos comprobatórios dos fundos gastos durante o período de 
referência. 
 

 
7.2  Relatório narrativo 
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Um relatório narrativo parcial deve ser apresentado à OIM até o dia [data (A)]. O relatório 
narrativo parcial deve compreender as atividades realizadas e os resultados alcançados pelo 
Projeto de [data] a [data]. O relatório deve ter abordagem analítica, incluindo uma 
apresentação das dificuldades e obstáculos, além de uma discussão sobre possíveis 
alternativas. O relatório narrativo final deve ser apresentado à OIM até [data (B)] e deve 
resumir todo o Projeto e indicar em que medida os objetivos do Projeto foram alcançados. 

 
7.3  A Entidade Beneficiária deve fornecer à OIM todas as informações sobre o Projeto e sobre a 

utilização dos recursos fornecidos pela OIM que a OIM possa sensatamente solicitar além das 
informações contidas nos relatórios. A Entidade Beneficiária também deve permitir que 
representantes da OIM possam visitar e analisar as diversas atividades relevantes para o 
Projeto. 

  
8. Garantias 

 
8.1 A Entidade Beneficiária garante que: 

 

(a) É uma organização financeiramente sólida e devidamente registrada, com recursos 
humanos adequados, equipamentos, competência, conhecimento e habilidades 
necessárias para a implementação total e satisfatória do Projeto conforme este Acordo, 
dentro do prazo estipulado para a sua execução e conclusão; 

(b) Seguirá as leis, regulamentos e regras aplicáveis ao realizar suas obrigações no âmbito 
deste Acordo; 

(c) Atuará, sob todas as circunstâncias, para o melhor interesse da OIM;  
(d) Nenhum funcionário da OIM ou terceiros recebeu, ou receberá da Entidade Beneficiária 

qualquer benefício direto ou indireto decorrente deste Acordo ou de sua outorga; 
(e) Não deturpou ou ocultou quaisquer fatos relevantes na licitação deste Acordo; 
(f) A Entidade Beneficiária, sua equipe ou acionistas não foram previamente declarados pela 

OIM como inelegíveis para a celebração de acordos com a OIM; 
(g) Possui ou deverá adquirir cobertura de seguro relevante para o período em que o Projeto 

for implementado no âmbito deste Acordo; 
(h) Respeitará os mais altos padrões éticos na execução deste Acordo, o que inclui não 

participar de práticas discriminatórias ou exploratórias ou práticas incompatíveis com os 
direitos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança; 

(i) O Valor especificado no Artigo 6.1 deste Acordo constituirá a única remuneração 
referente ao presente Acordo. A Entidade Beneficiária não aceitará em seu próprio 
benefício qualquer comissão comercial, desconto ou pagamento similar relacionado com 
as atividades alusivas a este Acordo ou com o cumprimento de suas obrigações. A 
Entidade Proponente assegurará que os subcontratados, bem como seus funcionários e 
agentes, de forma semelhante, não receberão tal remuneração adicional. 

 

8.2 A Entidade Beneficiária garante ainda que irá:  
 

a) Adotar todas as medidas apropriadas para proibir e prevenir qualquer concretização, 
tentativa ou ameaça de exploração e abuso sexual por parte de seus funcionários ou por 
parte de qualquer outra pessoa sob sua responsabilidade que esteja envolvida na 
realização das atividades propostas por esse Acordo (“outros funcionários”). Para os fins 
deste Acordo, exploração e abuso sexual inclui: 
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1. Dar ou receber dinheiro, bens, serviços, tratamento preferencial, oportunidade de 

emprego ou qualquer outra vantagem em troca de favores ou atividades sexuais, 
incluindo tratamento de natureza sexual humilhante ou degradante; tirar 
vantagem de posição de vulnerabilidade, da diferença de poder ou de confiança 
para fins sexuais; e intrusão física de natureza sexual, seja por meio da força ou da 
condição desigual ou coercitiva. 

2. Engajar em atividade sexual com indivíduos menores de 18 anos (“criança”), salvo 
se a criança for legalmente casada com o funcionário em questão e for considerada 
maior de idade no país de origem da criança e do funcionário em questão. 

 
b) Desencorajar expressamente que seus funcionários se engajem em relações sexuais com 

os beneficiários da OIM. 
c) Reportar a OIM, em tempo oportuno, qualquer alegação ou suspeita de exploração ou 

abuso sexual, e investigará e tomará as medidas corretivas apropriadas, incluindo a 
imposição de medidas disciplinares sob o indivíduo que tiver cometido tal ato de 
exploração e abuso sexual. 

d) Garantir que as provisões relativas a exploração e ao abuso sexual sejam incluídas em todos 
os subcontratos. 

e) Aderirá aos cometimentos mencionados acima em todos os momentos. A não observância 
dos itens (a) - (d) constituirá motivo para a rescisão desse Acordo. 
 

8.3   As garantias mencionadas acima devem persistir em caso de término ou rescisão desse 
Acordo. 

 

9. Contratante Independente 
 

A Entidade Beneficiária deve executar todas as atividades deste Acordo como contratante 
independente e não como funcionário, parceiro ou agente da OIM.  

 
10. Resolução de Disputas 
 
 10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou reinvidicação que venha a surgir com relação ao Acordo, 

ou rescisão, término ou invalidação do mesmo, deverá ser solucionada por meio de negociação 
amigável entre as Partes. 

 
 10.2. Caso a disputa, controvérsia ou reinvidicação não seja solucionada por meio de negociação, 

qualquer uma das Partes pode solicitar que a disputa, controvérsia ou reinvidicação seja 
resolucionada por meio arbitragem, conforme as Regras de Conciliação da CNUDCI.  A decisão da 
arbitragem será final e vinculante.  
 

11. Atrasos/Não-cumprimento 
 
11.1  Se, por alguma razão, a Entidade Beneficiária não cumprir ou não for capaz de cumprir suas 
obrigações no âmbito deste Acordo e/ou do Projeto apresentado, ela deve notificar a OIM e detalhar 
os motivos por escrito o mais breve possível. Mediante recebimento desse aviso, a OIM tomará as 
medidas que, a seu exclusivo critério, forem consideradas apropriadas ou necessárias nas 
circunstâncias apresentadas. 
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11.2  Nenhuma Parte será responsabilizada por qualquer atraso na execução ou não-cumprimento 
de suas obrigações no âmbito deste Acordo se esse atraso ou não cumprimento for causado por 
motivos de força maior, como desordem civil, ação militar, desastre natural e outras circunstâncias não 
controláveis pela Parte em questão. Nesse caso, a Parte deve notificar imediatamente por escrito a 
outra Parte sobre a existência de tal causa ou evento e a probabilidade de atraso. 
 
 
12. Confidencialidade 

 
Toda informação, incluindo informação pessoal dos beneficiários, que venha ao conhecimento 
ou posse da Entidade Beneficiária em conexão com este Acordo ou com o Projeto deve ser 
tratada com estrita confidencialidade. A Entidade Beneficiária não deve comunicar tal 
informação a terceiros sem prévia autorização escrita da OIM. A Entidade Beneficiária deve 
cumprir com os Princípios de Proteção de Dados da OIM caso colete, receba, use, transfira ou 
arquive qualquer dado pessoal na execução deste Acordo. Essa obrigação continuará válida em 
caso de término ou rescisão desse Acordo.  
 

13. Notificações 

 
Qualquer aviso relativo a este Acordo será considerado apenas se for fornecido por escrito e recebido 
pela outra Parte nos seguintes endereços: 

 
Organização Internacional para Migrações (OIM) 
Att: [Nome da Pessoa de Contato na OIM] 
[Endereço OIM] 
Email: [email OIM] 
 
[Nome Completo da Entidade Beneficiária] 
Att: [Nome da Pessoa de Contato na Entidade Beneficiária] 
[Endereço da Entidade Beneficiária] 
Email: [Email da Entidade Beneficiária] 
 
 

14. Uso do Nome da OIM  
 

A logo oficial e o nome da OIM só deverão ser utilizados pela Entidade Beneficiária quando em 
referência ao Projeto e com autorização prévia por escrito da OIM. A Entidade Beneficiária deverá 
garantir a visibilidade da contribuição da OIM ao Projeto em toda propaganda ou publicidade 
relacionada ao Projeto, a qual deve ser previamente aprovada pela OIM. 
 

15.  Status da OIM 
 

Nada no presente Acordo afeta os privilégios e imunidades de que goza a OIM como organização 
intergovernamental.  
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16. Propriedade Intelectual 

 
A OIM detém todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos de propriedade, incluindo 
mas não limitado a patentes, direitos autorais, marcas registradas e propriedade de dados resultante 
deste Projeto, e possui o poder de usar, reproduzir, adaptar, publicar e distribuir qualquer item ou parte 
deste projeto sem restrição alguma. 
 

17.  Indenização 
 

17.1  A Entidade Beneficiária deverá a todo momento defender, indenizar e proteger a OIM, seus 
oficiais, funcionários e agentes contra qualquer perda, custo, dano e despesa (incluindo honorários e 
custos jurídicos), reclamação, processo e responsabilização penal na medida em que resultem ou sejam 
resultantes das atividades previstas neste Acordo. A OIM deverá notificar prontamente a Entidade 
Beneficiária sobre qualquer queixa, perdas ou demandas pelas quais a Entidade Beneficiária se tornar 
responsável sob os termos dessa cláusula.  

 
17.2  Essa indenização continuará valida em caso de término ou rescisão do presente Acordo.  

 
18. Terceirização / Subcontratação 

 

18.1  A Entidade Beneficiária não deve terceirizar ou subcontratar, total ou parciamente, as 
atividades previstas neste Acordo, salvo se previamente acordado por escrito pela OIM. Qualquer 
terceirização ou subcontratação feita pela Entidade Beneficiária sem a aprovação por escrita da OIM 
pode resultar na rescisão deste Acordo.  

 

18.2  Em certas circunstâncias excepcionais, mediante aprovação por escrito da OIM, trabalhos 
específicos ou parte de atividades podem ser atribuídas a um subcontratante. Não obstante a referida 
aprovação, a Entidade Beneficiária não será exonerada de qualquer responsabilidade ou obrigação 
enunciada neste Acordo, nem deverá estabelecer qualquer relação contractual entre o subcontratante 
e a OIM. A Entidade Beneficiária permanecerá vinculado e sujeito aos termos deste Acordo e será 
diretamente responsável perante a OIM por qualquer falha de execução no âmbito do subcontrato. O 
subcontratante não terá nenhuma causa para ação contra a OIM por eventual violação do subcontrato. 

 

19. Isenção 

 
A incapacidade, de qualquer uma das Partes, em uma ou diversas ocasiões, de exigir o cumprimento 
exato de qualquer disposição deste Acordo não pode ser considerado como isenção ou abandono dos 
direitos de fazer cumprir as disposições deste Acordo em outras ocasiões. Esse direito continuará e 
permanecerá em pleno vigor e efeito. 

 

20. Da divisibilidade 

 
Caso qualquer item deste Acordo seja considerado inválido ou inexequível, o referido item será 
desmembrado deste Acordo. As partes restantes serão mantidas e permanecerão em vigor. 
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21. Da integralidade   

 
Este Acordo traduz a integralidade do que foi acordado entre as Partes e substitui todos os acordos e 
entendimentos precedentes, se houver, relativos ao objeto deste Acordo.   

 
 
22. Da rescisão 

 

22.1  Este Acordo pode ser rescindido por meio de notificação escrita prévia de 1 (um) mês a outra 
Parte. Entretanto, em caso de violação por parte da Entidade Beneficiária de qualquer termo e condição 
deste Acordo, a OIM poderá rescindir o Acordo com efeito imediato. 

 

22.2  Em caso de rescisão, a OIM pagará somente os valores gastos conforme o orçamento do 
Projeto ou que tenha legalmente se comprometido a arcar até a data do recebimento da notificação 
de rescisão, salvo acordo em contrário. Outros valores pagos em adiantamento devem ser devolvidos 
para a OIM no prazo de 7 (sete) dias a partir da data da rescisão.   

 

22.3  Em caso de rescisão, a A Entidade Beneficiária renunciará a qualquer reclamação por danos 
ou pedido de indenização, incluindo a perda de lucros antecipados em razão do ato rescisório. 

 

23. Provisões especiais  
Em cumprimento às exigências do Doador que financia o Projeto, a Entidade Beneficiária deve 
concordar e aceitar as seguintes disposições: 
 
23.1  A Entidade Beneficiária deve promover o respeito aos direitos humanos e agir em conformidade 
com a legislação ambiental aplicável, inclusive os acordos ambientais multilaterais e os padrões de 
trabalho internacionalmente aceitos. 
 
23.2 Conflito de Intereses 
 
A Entidade Beneficiária deve evitar qualquer ação que possa resultar no surgimento de conflito de 
interesses. Há conflito de interesses quando o exercício imparcial e objetivo na implementação do 
presente Acordo é comprometido. 
 
23.3 Comunicação e Visibilidade 

 a.  Em caso de dúvida acerca do escopo e da aplicação deste Artigo, a Entidade Beneficiária deve 
solicitar a oritentação da OIM. 

 b. As Partes devem cooperar em quaiquer exercícios de relações públicas e de publicidade, 
quando considerarem apropriado ou útil. 

 c. Salvo orientação em contrário por parte da OIM, a Entidade Beneficiária deve tomar todas as 
medidas adequadas a fim de divulgar o fato de que o Projeto é financiado por meio de fundos da 
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União Europeia (UE) disponibilizados ao UNODC para a OIM. A informação dada à imprensa e aos 
beneficiários finais, bem como todo o material publicitário relacionado, notas oficiais, relatórios e 
publicações devem fazer menção ao fato de que “Esse projeto é financiado pela União Europeia”, 
assim como deve exibir a logomarca da UE (doze estrelas amarelas em fundo azul) de modo 
apropriado. Qualquer publicação da Entidade Beneficiária, em qualquer formato e em qualquer 
meio – incluindo a internet –, deve dispor do seguinte aviso: “Este documento foi produzido com 
a apoio financeiro da União Europeia, no âmbito da iniciativa conjunta da União Europeia e do 
UNODC, e em parceria com a OIM e o UNICEF. As opiniões aqui expressas não necessariamente 
refletem a opinião oficial da União Europeia ou das Nações Unidas, incluindo o UNODC, o UNICEF 
e a OIM”. Tais medidas devem ser efetuadas em conformidade com o Manual de Comunicação e 
Visibilidade publicado pela Comissão Europeia, ou com quaisquer outras orientações acordadas 
entre o UNODC e a OIM.  

 d. Se durante a implementação do Projeto, equipamentos, veículos, suprimentos e outros bens 
forem adquiridos utilizando os fundos da UE – disponibilizados ao UNODC para a OIM –, a Entidade 
Beneficiária deverá exibir o reconhecimento apropriado nesses veículos, equipamentos, 
suprimentos e bens, inclusive por meio do emprego do logotipo da UE (doze estrelas amarelas em 
fundo azul). Sempre que tal exibição puder comprometer a segurança dos funcionários aEntidade 
Beneficiária ou dos beneficiários finais, as Partes discutirão alternativas apropriadas. A menção e 
o logotipo da UE devem ser de dimensão e proeminência necessárias para serem visíveis, de modo 
a não criar qualquer confusão quanto à identificação das atividades e da propriedade dos 
equipamentos, veículos ou outros bens. 

 e.  A publicidade relativa à contribuição da UE deve indicar a sua contribuição em euros (€ ou 
EUR). Nesse sentido, o Parceiroa Entidade Beneficiária Implementador utilizará a taxa de câmbio 
mensal estabelecida pelo Tesouro das Nações Unidas e publicada em sua página virtual 
(http://www.un.org/Depts/treasury) referente ao mês em que este Acordo foi assinado. 

 f.  A Entidade Beneficiária assegurará que os relatórios, publicações, comunicados da imprensa 
e atualizações relevantes para as atividades delegadas sejam comunicados, no momento de sua 
emissão, à OIM no seguinte endereço: 

 OIM – Escritório Nacional Brasil 
 SCS Quadra 09, Ed. Parque Cidade Corporate Torre C, sala 1031 
 Brasília - DF, Brasil 
 CEP: 70308-200 
 

 g.  As Partes consultar-se-ão imediatamente e esforçar-se-ão para remediar qualquer obstáculo 
detectado na aplicação dos requisitos de visibilidade estabelecidos no presente artigo. Esta 
disposição não prejudica qualquer medida que a Comissão Europeia possa tomar em caso de 
violação substancial de alguma obrigação. 

23.4 Balanços e Arquivamento 
 

a. A Entidade Beneficiária deve manter registros e balanços regulares e precisos da 
implementação do Projeto.  
 
b.  Por um período de sete anos a contar da data do pagamento final, ou de um período mais longo 
quando tal for justificado pela UE e devidamente comunicado pela OIM, a Entidade Beneficiária 
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disponibilizará, em conformidade com o art. 23.5 abaixo, todas as informações financeiras 
relevantes em formato original (ou eletrônico, conforme o caso) ou, em casos excepcionais e 
devidamente justificados, cópias autenticadas de documentos originais relacionados a este Acordo.  
 
23.5 Acesso e auditorias financeiras 
 

a.  A Entidade Beneficiária deve permitir que a Comissão Europeia e o Tribunal de Contas Europeu, 
ou quaisquer outros representantes autorizados, conduzam análises documentais e fiscalizações in 
loco sobre a utilização da contribuição da UE, disponibilizada através da OIM, com base em 
documentos contábeis e quaisquer outros documentos relacionados ao financiamento das 
atividades relacionadas com o presente Acordo.  
 
b. A Entidade Beneficiária concorda que o Escritório Europeu Anti-Fraude realize investigações, 
incluindo fiscalizações in loco, de acordo com as disposições previstas pela legislação da UE para a 
proteção dos interesses financeiros da UE contra fraude, corrupção e outras atividades ilegais. 
  
c. Para esse fim, a Entidade Beneficiária compromete-se a fornecer, mediante solicitação, aos 
funcionários da Comissão Europeia, do Escritório Europeu Anti-Fraude e do Tribunal de Contas 
Europeu, e aos seus agentes autorizados, informações e acesso a quaisquer documentos e dados 
informatizados relativos à gestão técnica e financeira das operações financiadas no âmbito deste 
Acordo, bem como conceder-lhes acesso aos locais e instalações em que essas operações forem 
realizadas. A Entidade Beneficiária deve tomar todas as medidas necessárias a fim de facilitar essas 
fiscalizações. Os documentos e os dados computadorizados poderão incluir informações que a 
Entidade Beneficiária considere confidencial. Tal informação, uma vez fornecida à Comissão 
Europeia, ao Escritório Europeu Anti-Fraude, ao Tribunal de Contas Europeu, ou a qualquer 
representante autorizado, deve ser tratada em consonância com as regras e a legislação da UE, 
conforme necessário. Os documentos devem ser acessíveis e arquivados de maneira a permitir a 
realização de auditorias, devendo a Entidade Beneficiária informar a Comissão Europeia, o 
Escritório Europeu Anti-Fraude ou o Tribunal de Contas Europeu do local exato em que são 
mantidos. Quando apropriado, as Partes podem acordar em enviar cópias desses documentos para 
análise documental. 

 
d.  A OIM informará a Entidade Beneficiária sobre as missões in loco planejadas por agentes 
designados pela Comissão Europeia, a fim de assegurar que questões procedimentais adequadas 
sejam previamente acordadas. 
 
23.6 Todos os equipamentos, veículos, suprimentos e outros bens adquiridos pela Entidade 
Beneficiária no âmbito deste Acordo utilizando a assistência financeira fornecida pela OIM devem 
permanecer como propriedade da OIM. No prazo de uma semana, a contar da data de conclusão 
das atividades da Entidade Beneficiária no âmbito deste Acordo ou da data de rescisão do mesmo, 
todos esses bens serão entregues ao escritório da OIM, salvo quando acordado por escrito em 
contrátrio pela OIM.  

 
 
 
 

 

24.  Cláusulas finais  
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24.1  O presente Acordo será assinado em dois exemplares, um em português e um em inglês. A 

versão em inglês tem precedência jurídica sobre a versão em português.  
24.2  O presente Acordo entrará em vigor a partir de sua assinatura por ambas as Partes. O Acordo 

permanecerá em vigor até a cumprimento de todas as obrigações das Partes no âmbito do 
presente Acordo, exceto em caso de rescisão, conforme estabelecido pelo artigo 22.  

24.3  Alterações a este Acordo podem ser feitas mediante acordo mútuo feito por escrito entre as 
Partes.  

 
Assinado em duas vias nos idiomas português e inglês, XXXXX de 2018.  
 
 

Por e em nome de 
Organização Internacional para Migrações 

Por e em nome de 
 [Nome da Entidade Beneficiária] 

Assinatura Assinatura 
 
 
____________________________          
Nome 
Função 
Data 
Local   

 
 
____________________________          
Nome 
Função 
Data 
Local   

 
 


