ANEXO I

Projeto UNOPS/ 21588-001
Título do Projeto: “Implantação de Infraestrutura de Atendimento Socioeducativo do
Ministério dos Direitos Humanos”
TÍtulo da Consultoria: Especialista Nacional em Gestão de Obras1
Produtos do PRODOC a que se refere a consultoria:
Produto 4.1 - Sistematização de resultados alcançados
Produto 4.2 - Relatórios de avaliação do projeto de cooperação técnica
PRODUTO

1

SUBPRODUTO

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2

4.2.2

4.1

4.1.2

DESCRIÇÃO

Plano de implementação, composto de (i) dependências
externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii) Descrição dos
produtos, (iv) Critérios de aceitação dos produtos, (vi)
Orçamento, (vii) Cronogramas de atividades, de marcos,
de pacotes de trabalho, de entregáveis, de relatórios, de
reuniões e de comunicações externas, (xv) Nível de
tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo, impacto e
risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de trabalho.
Relatório de avaliação Q1/2020, composto de (i)
Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da
Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv)
Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões
importantes, (vi) Considerações sobre elementos de
planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto,
(viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões
orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de
capacidades e Transferência de conhecimento, (xi)
Comunicação e (xii) Próximos Passos.
Relatório de Acompanhamento Financeiro Q1/2020,
contendo resumos mensais desde a data de início e
fechamentos anuais e geral do projeto.
Revisão do Plano de Implementação, composta de (i)
dependências externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii)
Descrição dos produtos, (iv) Critérios de aceitação dos
produtos, (vi) Orçamento, (vii) Cronogramas de atividades,
de marcos, de pacotes de trabalho, de entregáveis, de
relatórios, de reuniões e de comunicações externas, (xv)
Nível de tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo,
impacto e risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de
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4.2

4.2.6

4.1

4.1.4

4.2

4.2.7

trabalho.
Relatório de avaliação Q2/2020, composto de (i)
Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da
Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv)
Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões
importantes, (vi) Considerações sobre elementos de
planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto,
(viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões
orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de
capacidades e Transferência de conhecimento, (xi)
Comunicação e (xii) Próximos Passos.
Relatório de Acompanhamento Financeiro Q2/2020,
contendo resumos mensais desde a data de início e
fechamentos anuais e geral do projeto.
Revisão do Plano de Implementação, composta de (i)
dependências externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii)
Descrição dos produtos, (iv) Critérios de aceitação dos
produtos, (vi) Orçamento, (vii) Cronogramas de atividades,
de marcos, de pacotes de trabalho, de entregáveis, de
relatórios, de reuniões e de comunicações externas, (xv)
Nível de tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo,
impacto e risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de
trabalho.
Relatório de avaliação Q3/2020, composto de (i)
Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da
Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv)
Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões
importantes, (vi) Considerações sobre elementos de
planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto,
(viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões
orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de
capacidades e Transferência de conhecimento, (xi)
Comunicação e (xii) Próximos Passos.
Relatório de Acompanhamento Financeiro Q3/2020,
contendo resumos mensais desde a data de início e
fechamentos anuais e geral do projeto.
Revisão do Plano de Implementação, composta de (i)
dependências externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii)
Descrição dos produtos, (iv) Critérios de aceitação dos
produtos, (vi) Orçamento, (vii) Cronogramas de atividades,
de marcos, de pacotes de trabalho, de entregáveis, de
relatórios, de reuniões e de comunicações externas, (xv)
Nível de tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo,
impacto e risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de
trabalho.
Relatório de avaliação Q4/2020, composto de (i)
Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da
Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv)
Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões
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importantes, (vi) Considerações sobre elementos de
planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto,
(viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões
orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de
capacidades e Transferência de conhecimento, (xi)
Comunicação e (xii) Próximos Passos.
Relatório de Acompanhamento Financeiro Q4/20,
contendo resumos mensais desde a data de início e
fechamentos anuais e geral do projeto.
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Os produtos a serem entregues pelo Especialista serão revisados pelo UNOPS e
validados pela Agência Executora.

