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JOF - JOINT OPERATIONS FACILITY 
 

 
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO (RFQ)  

Nº JOF-0117-30922/2017  
 
 

Brasília, 30 de março de 2017.  
 
Senhores(as):  
 
Solicitamos apresentação de cotação para organização de evento.  
 
Por favor, utilize o Anexo 1 - Termos de Referência como guia na preparação de sua Proposta que 
deverá ser apresentada utilizando o Anexo 2 – Formulário de Oferta.  
 
O critério de avaliação, atendidas todas as exigências contidas nesta Solicitação de Cotação, será o de 
Menor Preço Global. 
 
As propostas deverão ser enviadas até 18h do dia 07/04/2017 por e-mail, fazendo referência no campo 
assunto à Licitação JOF-0117-30922/2017, para o seguinte endereço: licitacoes.jof@un.org.br 
Juntamente com o Formulário de Oferta deverá ser enviada a cópia do CNPJ.  
 
Sua proposta deverá ser expressa em português e deverá ser válida por um período mínimo de 60 
(sessenta) dias.  
 
Na preparação de sua Proposta, será sua responsabilidade garantir que ela chegue ao e-mail acima 
dentro do prazo determinado. As propostas recebidas após o prazo acima indicado, por qualquer 
motivo, não serão consideradas.  
 
Os serviços propostos serão analisados e avaliados com base na integridade e conformidade da Proposta 
e em sua adequação aos requisitos da RFQ e de quaisquer outros anexos que forneçam detalhes sobre 
os requisitos.  
 
A Proposta que estiver em conformidade com todos os requisitos, atender a todos os critérios de 
avaliação e oferecer a melhor relação custo-benefício será selecionada e contemplada com o contrato. 
Ofertas que não atendam a todos os requisitos serão rejeitadas.  
 
Qualquer discrepância entre o preço unitário e o preço total será recalculada. O preço unitário 
prevalecerá e o preço total será corrigido. Se o Prestador de Serviços não aceitar o preço final baseado 
no novo cálculo e na correção de erros feita, sua proposta será rejeitada.  
 
Nenhuma variação de preços em função de aumento, inflação, flutuação nas taxas de câmbio ou de 
outros fatores de mercado será aceita depois do recebimento da Proposta. No momento da Adjudicação 
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do Contrato ou da Ordem de Compra, a quantidade de serviços e/ou bens poderá ser aumentada ou 
diminuída, até um máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da oferta total, sem qualquer alteração no 
preço unitário ou em outros termos e condições.  
 
Qualquer Contrato ou Ordem de Compra emitido como resultado desta RFQ estará sujeito aos Termos e 
Condições Gerais anexos.  O simples ato de apresentação de uma Proposta implica que o Prestador de 
Serviços aceita incondicionalmente os Termos e Condições Gerais aqui anexados como Anexo 3.  
 
Informamos que este Organismo não é obrigado a aceitar qualquer Proposta, nem a adjudicar um 
contrato ou emitir uma Ordem de Compra, nem se responsabiliza por quaisquer custos associados com 
a preparação e apresentação de Propostas por Prestadores de Serviços, independentemente do 
resultado ou da condução do processo de seleção.  
 
É recomendado que cada Prestador de Serviços interessado previna e evite conflitos de interesse, 
informando se ele, ou qualquer um de seus afiliados ou funcionários, estiver envolvido na elaboração 
dos requisitos, do projeto, das estimativas de custo ou de outras informações usadas nesta RFQ.  
 
O PNUD implementa uma política de tolerância zero à fraude e a outras práticas ilegais, estando 
comprometido com a prevenção, identificação e tomada de medidas em relação a tais atos e práticas 
contra o PNUD e contra terceiros envolvidos nas atividades do PNUD. O PNUD espera que seus 
Prestadores de Serviços respeitem o Código de Conduta para Fornecedores da ONU, encontrado neste 
link: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf  
 
Agradecemos e aguardamos sua Proposta.  
 
 

Cordialmente,  
JOF - Joint Operations Facility  

Nações Unidas no Brasil  

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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Anexo 1  
 

Termos de Referência  
 

EVENTO:  
45ª Reunião da Comissão de Articulação com Movimentos 
Sociais em HIV/Aids e Hepatites Virais - CAMS. 

Data do Evento:  11 e 12 de maio de 2017  

LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  Brasília/DF (SHN, SHS, SHTN)  

CATEGORIA DO HOTEL:  
Médio Conforto (de acordo com as categorias de 
classificação do Guia Mapograf Brasil (última edição 
publicada)  

HOSPEDAGEM  

1. O hotel contratado deverá dispor de no mínimo uma Unidade Habitacional adaptada para pessoas com necessidades especiais, assim como todas 
as áreas do hotel ou locais escolhidos destinadas ao evento ou atividade e de circulação de visitantes e de uso comum. Tais medidas visam garantir a 
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, em cumprimento a Lei n° 10.098, de 19 de Dezembro de 2000, 
bem como as recomendações da NBR n° 9.050 da ABNT, e ao decreto 5.296 de 02 de Dezembro de 2004;  
2. O pagamento das hospedagens será efetuado conforme apresentação do rooming list e de acordo com as datas de check in e check out dos 
participantes;  
3. A confirmação do número exato de participantes e respectivos números de diárias será efetivada mediante o envio do rooming list, em até 48h 
antes do início das diárias.  

DETALHAMENTO QTD. DIÁRIAS 

Apartamento SINGLE  
check in 10/05/2017  
check out 13/05/2017  

2 3 

Apartamento DUPLOS  
check in 10/05/2017  
check out 13/05/2017  

10 3 

RECURSOS HUMANOS 
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1. Para todos os recursos humanos contratados deverão estar incluídas na diária as despesas de uniforme, alimentação, transporte e hospedagem, 
quando for o caso;  
2. Os valores apresentados para as diárias de Recursos Humanos não poderão ser inferiores aos praticados por suas entidades de classe (sindicatos) 
correspondentes.  
3. É de responsabilidade da empresa contratada o registro fotográfico do evento (salas, equipamentos, RH e serviços de alimentação e outros), 
quando não houver acompanhamento in loco de técnico responsável designado pelo contratante. Ressaltamos que o referido registro fotográfico 
deve constar na finalização do processo para pagamento.  

DESCRIÇÃO - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 

Operador de som, projeção e gravação  2 1 

Recepcionista 1 1 

Garçom  1 1 

SALAS E ESPAÇOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

1. A(s) sala(s) plenária(s) deverá(ão) ter o tamanho necessário para comportar o mobiliário e a formatação solicitada para o número de participantes 
indicados; mesas de apoio para a montagem de equipamentos de projeção, sonorização e mesas de apoio para água e café;  
2. A(s) sala(s) não poderá(ão) ter obstáculos que impeçam a visualização e circulação dos participantes, tais como pilastras, móveis fixos ou 
similares;  
3. O “pé direito” da(s) sala(s) plenária(s) deverá(ão) ter o mínimo de 2,50 metros de altura;  
4. As mesas e/ou pranchões utilizados deverão estar devidamente forrados, de forma que as toalhas e/ou forros e/ou saias de mesa estejam em 
perfeito estado de conservação, sem rasgos, manchas ou furos, limpas e passadas, devendo ser substituídas sempre que solicitado;  
5. O horário de utilização das salas solicitadas será das 07:00 as 20:00 horas;  
6. A montagem das salas deverá estar concluída em até 01 hora anterior ao início do evento;  
7. Ar-condicionado com sistema regulável de temperatura.  
8. Todo e qualquer equipamento que apresentar defeito ou incompatibilidade deverá ser imediatamente substituído pela empresa contratada, sem 
ônus à contratante.  
9. É necessário ter disponibilidade de conexões elétricas (fixas ou móveis) para uso de notebooks para os participantes, dentro das salas destinadas 
aos eventos. Caso não disponha, é de responsabilidade do contratado disponibilizar réguas elétricas para suprir a necessidades dos participantes.  

SALA PLENÁRIA - DIA 11/05 QTD.  DIÁRIAS  
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01 (uma) sala em formato “U” (com mesas e cadeiras) para 22 (quarenta) participantes, 
sendo 04 na cabeceira, 09 nas laterais do U.  A sala deverá comportar o nº de 
participantes no formato sugerido mantendo uma boa circulação, e deverá contar ainda 
com espaço para as mesas de apoio para água e café.  

1 1 

SALA PLENÁRIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 

01 (uma) sala em formato “U” (com mesas e cadeiras) para 40 (quarenta) participantes, 
sendo 04 na cabeceira, 18 nas laterais do U.  A sala deverá comportar o nº de 
participantes no formato sugerido mantendo uma boa circulação, e deverá contar ainda 
com espaço para as mesas de apoio para água e café, equipamentos de sonorização 
(incluindo os tripés das caixas de som) e câmeras da transmissão simultânea. 

1 1 

SALA PLENÁRIAMOBILIÁRIO - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 

Mesa de apoio para café, leite, chá e água 1 2 

Mesas de apoio para equipamentos de informática e sonorização, gravação de áudio e 
transmissão simultânea 

2 1 

SALA PLENÁRIA  
EQUIPAMENTOS - DIA 12/05 

QTD. DIÁRIAS 

Tela para projeção de 150’’. 1 1 

Gravação de áudio com resolução de áudio 24 bits, taxa de amostragem 96 khz, com 
entrega em CD e/ou compactação em MP3 (128kbps) para entrega pela internet. 

1 1 

Projetor multimídia de 6.000 Ansi Lumens, com CPU (Processador Intel Core i3 (ou 
EQUIVALENTE), 4GB de memória, HD com 250Gb 7200rpm, com mínimo 3 entradas USB, 
placa de rede com conexão RJ45, mouse pad, Windows 7 ou superior, IE8 ou superior, 
Office 2007 ou superior com codecs atualizados, aplicativos ZIP, RAR, FILEZIP, acrobat 
reader 9 ou superior e encoder flash atualizado, sistema operacional e pacote office 
originais), Mouse Óptico, Teclado Multimídia (padrão ABNT2). 

1 1 

TV 42" para retorno 1 1 

Ponteira a laser com passador de slides. 1 1 
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Extensões elétricas 3 1 

01 (um) sistema de sonorização contendo:  
- 08 (oito) microfones sem fio com frequências entre 700 e 1200 variáveis em UHF, com 
cápsula do SM58 com resposta de frequência 50Hz - 15kHz, visor LCD com indicador de 
carga de bateria, canais e grupos, (todos da mesma marca e modelo);  
- 4 (QUATRO) caixas de som RCF ART 300W Ativas com tripés para sustentação  
 01 (uma) mesa de som com no mínimo 16 canais e entradas auxiliares. (mesa única)  

1 1 

Cabo de vídeo, 8 mm com conexão BNC (deverá ser cotado o metro linear)  1 1 

SALA PARA SECRETARIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 

Sala, para instalação de secretaria, ao lado da sala plenária, e deverá atender pequenas 
reuniões com a diretoria e autoridades presentes no decorrer do evento 

1 1 

MOBILIÁRIOS SALA PARA SECRETARIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 

01 (uma) mesa de apoio em L, com duas cadeiras 1 1 

Mesa de reunião com 8 cadeiras 1 1 

EQUIPAMENTOS SALA PARA SECRETARIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 

Computador (Processador Intel Core i3 (ou EQUIVALENTE)), 4GB de memória, HD com 
250Gb 7200rpm, com mínimo 3 entradas USB, Gravador de DVD, Mouse Óptico, Teclado 
Multimídia (padrão ABNT2) e Caixa de Som, monitor LCD de no mínimo 17", placa de rede 
com conexão RJ45, mouse pad, Windows 7 ativado ou superior, IE8 ou superior, Office 
2010 ou superior com codecs atualizados, aplicativos ZIP, RAR, FILEZIP, acrobat reader 9 
ou superior e encoder flash atualizado, sistema operacional e pacote office originais). 

2 1 

Aparelho telefônico 1 1 

Impressora Multifuncional Laser Policromática para cópias/impressões em preto e branco. 
Tecnologia digital de impressão e cópia a seco, seletor de cópias: 01 a 999 cópias 
contínuas; 02 bandejas com capacidade para o mínimo de 250 folhas cada. Incluindo 
todos os insumos necessários, inclusive papel A4, com reposição sempre que necessário. 

1 1 
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ALIMENTOS E BEBIDAS 

1. O pagamento das alimentações será efetuado conforme consumo, mediante comprovação por meio de lista de presença do evento e/ou pela 
quantidade de vouchers recebidos.  
2. O restaurante do hotel ou do local oferecido deverá comportar o número total de participantes do evento para o almoço e/ou jantar; 
3. O almoço/jantar, seja a La Carte ou Buffet, deverá oferecer minimamente as opções abaixo:  
Prato principal: 02 (dois) tipos de carnes (vermelha e/ou branca e/ou pescado), e 01 (um) tipo de massa com respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 (dois) tipos de doces e/ ou sorvetes e 02(dois) tipos de frutas;  
Bebidas: 02 (dois) tipos de suco (natural) e Água Mineral (390 ml) com ou sem gás. Cada participante tem o direto de consumir 1(tipo) das bebidas 
descritas acima;  
Para o Lanche: café, chá, suco de fruta (02 tipos, natural), frutas variadas e laminadas e 6 (seis) itens que contemplem salgados assados, bolos, pães, 
sanduiches, quiches, entre outros.  
4. O cardápio deverá conter opções de alimentação leve para os portadores de patologias (hipertensos, diabéticos, celíacos e intolerantes à lactose), 
bem como vegetarianos, devidamente identificados e informados ao Coordenador Logístico do Evento.  
5. Apresentar, no mínimo, três opções de cardápio para escolha do serviço solicitado;  
6. Garantir que a maior parte dos alimentos servidos seja baseada em alimentos in natura e minimamente processados;  
7. É proibida a oferta de refrigerantes, sucos de fruta industrializados e refrescos em pó.  
8. A contratada deverá sempre providenciar um número superior de utensílios a serem utilizados no evento, a fim de suprir qualquer eventualidade 
não prevista;  
9. As quantidades, variedades e sequências descritas para cada tipo de serviço e cardápio deste termo de referência devem ser rigorosamente 
observadas, levando em consideração o percentual mínimo de segurança de 10% de participantes excedentes.  
10. A sugestão de cardápio para almoço, jantar e lanche, deverá ser fornecido à contratante para aprovação e/ou adequação em até 48h antes do 
serviço solicitado.  
11 As louças, talheres, cestas, bandejas, guardanapos e/ou qualquer outro utensílio utilizado, são de responsabilidade da contratada, incluindo 
mesas, cadeiras e toalhas, devendo-se utilizar os utensílios apropriados para cada tipo de alimento/bebida.  

DETALHAMENTO QTD. DIÁRIAS 

Café da manhã (incluída na diária) incluso na diária incluso na diária 

Lanche (Dia 12/05/2017) - Período da Tarde 37 1 

Almoço (Dia 11/05/2017) 22 1 

Almoço (Dia 12/05/2017) 37 1 

Jantar (Dia 10/05/2017) 22 1 

Jantar (Dia 11/05/2017) 22 1 
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Jantar (Dia 12/05/2017) 22 1 

CONSUMO A&B E OUTROS QTD. DIÁRIAS 

* Quantidades específicas para cotação - Estes itens serão pagos de acordo com consumo.  
O desbloqueio do telefone para ligações (local, DDD ou DDI) será permitido mediante autorização do responsável pelo evento e deverá ser 
controlada por ele.  

DESCRIÇÃO QTD. DIÁRIAS 

Água com e sem gás (garrafinha) 180* 1 

Chá (garrafa de 2 litro) 04* 1 

Café (garrafa de 2 litro) 04* 1 

Leite (garrafa de 2 litro) 04* 1 

Serviço de Telefonia Local, DDD e Celular (por minuto) 10* 1 

SERVIÇO DE INTERNET 

1. Fornecimento de serviço de internet cabeada e/ou sem fio (WI-FI) para o evento, contemplando os equipamentos solicitados no TR, à critério do 
organizador do evento;  
2. Fornecimento de serviço de internet sem fio (WI-FI) para o evento, contemplando todos os ambientes, salas e/ou espaços solicitados no TR, em 
quantidade compatível a ser compartilhada entre os participantes do evento;  
3. Permitir o compartilhamento do acesso a diversos usuários, sem a necessidade de instalação de equipamentos roteadores adicionais por parte da 
contratante.  

DESCRIÇÃO - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 

Serviço de internet 1 1 

Link com 2 Mbps para transmissão ao vivo do evento, IP - dedicado e sem concorrência 
(transmissão feita por técnicos do Departamento)  

1 1 
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Anexo 2  
 

Formulário de Oferta  
 

[inserir: Local]  
[inserir: Data]  

À  
JOF - Joint Operations Facility  
Ref. JOF-0117-30922/2017  
Casa das Nações Unidas no Brasil  
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17  
Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns, Salas 117 a 123  
CEP 70800-400 – Brasília, DF - Brasil  
 
Senhores(as):  
 
Após exame dos documentos de licitação, propomos entregar os serviços constantes da nossa Cotação pelo valor total1 de R$XX.XXX,XX 
(xxxxxxxxxxx Reais), conforme planilha detalhada abaixo.  
 

EVENTO:  
45ª Reunião da Comissão de Articulação com Movimentos Sociais em HIV/Aids e 
Hepatites Virais - CAMS. 

Data do Evento:  11 e 12 de maio de 2017  

LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  Brasília/DF (SHN, SHS, SHTN)  

CATEGORIA DO HOTEL:  
Médio Conforto (de acordo com as categorias de classificação do Guia Mapograf 
Brasil (última edição publicada)  

Hotel:  
Nome:  
Endereço:  

Nome/Identificação da(s) sala(s):  
Sala Plenária:  
Sala de Secretaria:  

HOSPEDAGEM  
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1. O hotel contratado deverá dispor de no mínimo uma Unidade Habitacional adaptada para pessoas com necessidades especiais, assim como todas as 
áreas do hotel ou locais escolhidos destinadas ao evento ou atividade e de circulação de visitantes e de uso comum. Tais medidas visam garantir a 
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, em cumprimento a Lei n° 10.098, de 19 de Dezembro de 2000, 
bem como as recomendações da NBR n° 9.050 da ABNT, e ao decreto 5.296 de 02 de Dezembro de 2004;  
2. O pagamento das hospedagens será efetuado conforme apresentação do rooming list e de acordo com as datas de check in e check out dos 
participantes;  
3. A confirmação do número exato de participantes e respectivos números de diárias será efetivada mediante o envio do rooming list, em até 48h 
antes do início das diárias.  

DETALHAMENTO QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Apartamento SINGLE  
check in 10/05/2017  
check out 13/05/2017  

2 3   

Apartamento DUPLOS  
check in 10/05/2017  
check out 13/05/2017  

10 3   

Subtotal - 01  

RECURSOS HUMANOS 

1. Para todos os recursos humanos contratados deverão estar incluídas na diária as despesas de uniforme, alimentação, transporte e hospedagem, 
quando for o caso;  
2. Os valores apresentados para as diárias de Recursos Humanos não poderão ser inferiores aos praticados por suas entidades de classe (sindicatos) 
correspondentes.  
3. É de responsabilidade da empresa contratada o registro fotográfico do evento (salas, equipamentos, RH e serviços de alimentação e outros), 
quando não houver acompanhamento in loco de técnico responsável designado pelo contratante. Ressaltamos que o referido registro fotográfico 
deve constar na finalização do processo para pagamento.  

DESCRIÇÃO - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Operador de som, projeção e gravação  2 1   

Recepcionista 1 1   

Garçom  1 1   
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Subtotal - 02  

SALAS E ESPAÇOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

1. A(s) sala(s) plenária(s) deverá(ão) ter o tamanho necessário para comportar o mobiliário e a formatação solicitada para o número de participantes 
indicados; mesas de apoio para a montagem de equipamentos de projeção, sonorização e mesas de apoio para água e café;  
2. A(s) sala(s) não poderá(ão) ter obstáculos que impeçam a visualização e circulação dos participantes, tais como pilastras, móveis fixos ou similares;  
3. O “pé direito” da(s) sala(s) plenária(s) deverá(ão) ter o mínimo de 2,50 metros de altura;  
4. As mesas e/ou pranchões utilizados deverão estar devidamente forrados, de forma que as toalhas e/ou forros e/ou saias de mesa estejam em 
perfeito estado de conservação, sem rasgos, manchas ou furos, limpas e passadas, devendo ser substituídas sempre que solicitado;  
5. O horário de utilização das salas solicitadas será das 07:00 as 20:00 horas;  
6. A montagem das salas deverá estar concluída em até 01 hora anterior ao início do evento;  
7. Ar-condicionado com sistema regulável de temperatura.  
8. Todo e qualquer equipamento que apresentar defeito ou incompatibilidade deverá ser imediatamente substituído pela empresa contratada, sem 
ônus à contratante.  
9. É necessário ter disponibilidade de conexões elétricas (fixas ou móveis) para uso de notebooks para os participantes, dentro das salas destinadas 
aos eventos. Caso não disponha, é de responsabilidade do contratado disponibilizar réguas elétricas para suprir a necessidades dos participantes.  

SALA PLENÁRIA - DIA 11/05 QTD.  DIÁRIAS  
VALOR UNITÁRIO1  

R$  
VALOR TOTAL1  

R$  

01 (uma) sala em formato “U” (com mesas e cadeiras) para 22 
(quarenta) participantes, sendo 04 na cabeceira, 09 nas laterais do 
U.  A sala deverá comportar o nº de participantes no formato 
sugerido mantendo uma boa circulação, e deverá contar ainda com 
espaço para as mesas de apoio para água e café.  

1 1   

SALA PLENÁRIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

01 (uma) sala em formato “U” (com mesas e cadeiras) para 40 
(quarenta) participantes, sendo 04 na cabeceira, 18 nas laterais do 
U.  A sala deverá comportar o nº de participantes no formato 
sugerido mantendo uma boa circulação, e deverá contar ainda com 
espaço para as mesas de apoio para água e café, equipamentos de 
sonorização (incluindo os tripés das caixas de som) e câmeras da 
transmissão simultânea. 

1 1   
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SALA PLENÁRIAMOBILIÁRIO - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Mesa de apoio para café, leite, chá e água 1 2   

Mesas de apoio para equipamentos de informática e sonorização, 
gravação de áudio e transmissão simultânea 

2 1   

SALA PLENÁRIA  
EQUIPAMENTOS - DIA 12/05 

QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Tela para projeção de 150’’. 1 1   

Gravação de áudio com resolução de áudio 24 bits, taxa de 
amostragem 96 khz, com entrega em CD e/ou compactação em 
MP3 (128kbps) para entrega pela internet. 

1 1   

Projetor multimídia de 6.000 Ansi Lumens, com CPU (Processador 
Intel Core i3 (ou EQUIVALENTE), 4GB de memória, HD com 250Gb 
7200rpm, com mínimo 3 entradas USB, placa de rede com conexão 
RJ45, mouse pad, Windows 7 ou superior, IE8 ou superior, Office 
2007 ou superior com codecs atualizados, aplicativos ZIP, RAR, 
FILEZIP, acrobat reader 9 ou superior e encoder flash atualizado, 
sistema operacional e pacote oficce originais), Mouse Óptico, 
Teclado Multimídia (padrão ABNT2). 

1 1   

TV 42" para retorno 1 1   

Ponteira a laser com passador de slides. 1 1   

Extensões elétricas 3 1   

01 (um) sistema de sonorização contendo:  
- 08 (oito) microfones sem fio com frequências entre 700 e 1200 
variáveis em UHF, com cápsula do SM58 com resposta de 
frequência 50Hz - 15kHz, visor LCD com indicador de carga de 
bateria, canais e grupos, (todos da mesma marca e modelo);  
- 4 (QUATRO) caixas de som RCF ART 300W Ativas com tripés para 
sustentação  
- 01 (uma) mesa de som com no mínimo 16 canais e entradas 

1 1   
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auxiliares. (mesa única)  

Cabo de vídeo, 8 mm com conexão BNC (deverá ser cotado o metro 
linear)  

1 1   

Subtotal - 03  

SALA PARA SECRETARIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Sala, para instalação de secretaria, ao lado da sala plenária, e 
deverá atender pequenas reuniões com a diretoria e autoridades 
presentes no decorrer do evento 

1 1   

MOBILIÁRIOS SALA PARA SECRETARIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

01 (uma) mesa de apoio em L, com duas cadeiras 1 1   

Mesa de reunião com 8 cadeiras 1 1   

EQUIPAMENTOS SALA PARA SECRETARIA - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Computador (Processador Intel Core i3 (ou EQUIVALENTE)), 4GB de 
memória, HD com 250Gb 7200rpm, com mínimo 3 entradas USB, 
Gravador de DVD, Mouse Óptico, Teclado Multimídia (padrão 
ABNT2) e Caixa de Som, monitor LCD de no mínimo 17", placa de 
rede com conexão RJ45, mouse pad, Windows 7 ativado ou 
superior, IE8 ou superior, Office 2010 ou superior com codecs 
atualizados, aplicativos ZIP, RAR, FILEZIP, acrobat reader 9 ou 
superior e encoder flash atualizado, sistema operacional e pacote 
office originais). 

2 1   

Aparelho telefônico 1 1 
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Impressora Multifuncional Laser Policromática para 
cópias/impressões em preto e branco. Tecnologia digital de 
impressão e cópia a seco, seletor de cópias: 01 a 999 cópias 
contínuas; 02 bandejas com capacidade para o mínimo de 250 
folhas cada.  Incluindo todos os insumos necessários, inclusive 
papel A4, com reposição sempre que necessário. 

1 1 
  

Subtotal - 04  

ALIMENTOS E BEBIDAS 

1. O pagamento das alimentações será efetuado conforme consumo, mediante comprovação por meio de lista de presença do evento e/ou pela 
quantidade de vouchers recebidos.  
2. O restaurante do hotel ou do local oferecido deverá comportar o número total de participantes do evento para o almoço e/ou jantar; 
3. O almoço/jantar, seja a La Carte ou Buffet, deverá oferecer minimamente as opções abaixo:  
Prato principal: 02 (dois) tipos de carnes (vermelha e/ou branca e/ou pescado), e 01 (um) tipo de massa com respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 (dois) tipos de doces e/ ou sorvetes e 02(dois) tipos de frutas;  
Bebidas: 02 (dois) tipos de suco (natural) e Água Mineral (390 ml) com ou sem gás. Cada participante tem o direto de consumir 1(tipo) das bebidas 
descritas acima;  
Para o Lanche: café, chá, suco de fruta (02 tipos, natural), frutas variadas e laminadas e 6 (seis) itens que contemplem salgados assados, bolos, pães, 
sanduiches, quiches, entre outros.  
4. O cardápio deverá conter opções de alimentação leve para os portadores de patologias (hipertensos, diabéticos, celíacos e intolerantes à lactose), 
bem como vegetarianos, devidamente identificados e informados ao Coordenador Logístico do Evento.  
5. Apresentar, no mínimo, três opções de cardápio para escolha do serviço solicitado;  
6. Garantir que a maior parte dos alimentos servidos seja baseada em alimentos in natura e minimamente processados;  
7. É proibida a oferta de refrigerantes, sucos de fruta industrializados e refrescos em pó.  
8. A contratada deverá sempre providenciar um número superior de utensílios a serem utilizados no evento, a fim de suprir qualquer eventualidade 
não prevista;  
9. As quantidades, variedades e sequências descritas para cada tipo de serviço e cardápio deste termo de referência devem ser rigorosamente 
observadas, levando em consideração o percentual mínimo de segurança de 10% de participantes excedentes.  
10. A sugestão de cardápio para almoço, jantar e lanche, deverá ser fornecido à contratante para aprovação e/ou adequação em até 48h antes do 
serviço solicitado.  
11 As louças, talheres, cestas, bandejas, guardanapos e/ou qualquer outro utensílio utilizado, são de responsabilidade da contratada, incluindo mesas, 
cadeiras e toalhas, devendo-se utilizar os utensílios apropriados para cada tipo de alimento/bebida.  

DETALHAMENTO QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 
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Café da manhã (incluída na diária) 
incluso na 

diária 
incluso na 

diária 
incluso na diária incluso na diária 

Lanche (Dia 12/05/2017) - Período da Tarde 37 1 
  

Almoço (Dia 11/05/2017) 22 1 
  

Almoço (Dia 12/05/2017) 37 1 
  

Jantar (Dia 10/05/2017) 22 1 
  

Jantar (Dia 11/05/2017) 22 1 
  

Jantar (Dia 12/05/2017) 22 1 
  

Subtotal - 05  

CONSUMO A&B E OUTROS QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

* Quantidades específicas para cotação - Estes itens serão pagos de acordo com consumo.  
O desbloqueio do telefone para ligações (local, DDD ou DDI) será permitido mediante autorização do responsável pelo evento e deverá ser controlada 
por ele.  

DESCRIÇÃO QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Água com e sem gás (garrafinha) 180* 1 
  

Chá (garrafa de 2 litro) 04* 1 
  

Café (garrafa de 2 litro) 04* 1 
  

Leite (garrafa de 2 litro) 04* 1 
  

Serviço de Telefonia Local, DDD e Celular (por minuto) 10* 1 
  

Subtotal - 06  

SERVIÇO DE INTERNET 

1. Fornecimento de serviço de internet cabeada e/ou sem fio (WI-FI) para o evento, contemplando os equipamentos solicitados no TR, à critério do 
organizador do evento;  
2. Fornecimento de serviço de internet sem fio (WI-FI) para o evento, contemplando todos os ambientes, salas e/ou espaços solicitados no TR, em 
quantidade compatível a ser compartilhada entre os participantes do evento;  
3. Permitir o compartilhamento do acesso a diversos usuários, sem a necessidade de instalação de equipamentos roteadores adicionais por parte da 
contratante.  
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DESCRIÇÃO - DIA 12/05 QTD. DIÁRIAS 
VALOR UNITÁRIO1 

R$ 
VALOR TOTAL1 

R$ 

Serviço de internet 1 1 
  

Link com 2 Mbps para transmissão ao vivo do evento, IP - dedicado 
e sem concorrência (transmissão feita por técnicos do 
Departamento)  

1 1 
  

Subtotal - 07  

TAXAS 
Nº 

PARTICIPANTES 
DIÁRIAS 

VALOR UNITÁRIO1 
R$ 

VALOR TOTAL1 
R$ 

Taxa de serviço 
    

Outros custos 
    

Taxa de turismo 0 0 
 

 

Subtotal - 09 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA1  
 

1 Incluídos todos os impostos, frete e quaisquer outros custos.  
 
 
Concordamos em manter esta cotação durante o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data limite para recebimento das Cotações 
fixada na presente Solicitação de Cotação.  
 
Declaramos na forma da lei que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação integral e irretratável de seus 
termos. Declaramos que nossa empresa se compromete a fornecer o(s) serviço(s) objeto desta licitação no local exigido pelo valor proposto.  
 
Atenciosamente,  
 
Nome da Empresa  
Nome e Assinatura do Representante  
Telefone/Fax/E-mail  
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta  
 
 

Carimbo do CNPJ  
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Anexo 3  
 

Minuta de Contrato  
 
 

 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD  

 
 
 
 

CONTRATO INSTITUCIONAL  
 

Contrato Nº: _________________  Unidade da Organização: ________________  
 

Aditivo Nº: __________________  BAC (Código de Conta de Orçamento): _________  
 
 
Contrato celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e: _____________ 
(doravante denominada CONTRATADA).  
 
Endereço: ____________________________________________________________________________  
Telefone: ____________________________________________________________________________  
 
1. Objeto Contratado: 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
Este Contrato terá início no dia ___________, e vencerá após a execução integral e satisfatória dos 
serviços acima descritos, não podendo ultrapassar o dia __________, a menos que previamente 
rescindido nos termos do presente Instrumento. Este contrato está sujeito aos Termos e Condições 
Gerais do PNUD.  
 
2. Considerações:  
 
Em contraprestação aos serviços prestados pela CONTRATADA, nos termos do presente Contrato o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento deverá pagar à CONTRATADA, após certificação 
de que os serviços foram executados de forma satisfatória:  
 
(a) A quantia de: _____________________  
      Valor total: ______________________  
(b) Quando duas moedas estiverem envolvidas, a taxa de câmbio será a taxa oficial aplicada pelo 
PNUD, no dia em que o PNUD ordenar seu Banco a efetuar o(s) pagamento(s);  
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(c ) O valor total do Contrato será pago em parcelas após certificação de desempenho satisfatório 
de cada fase:  
 
  Fase      Valor 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
3. Segurança:  
 
3.1 A responsabilidade pela segurança da CONTRATADA, de seu pessoal e de sua propriedade, e de 
propriedade do PNUD em custódia da CONTRATADA será da CONTRATADA;  
 
3.2 A CONTRATADA deve:  

(a) implementar e manter um plano de segurança apropriado, levando em conta a situação de 
segurança no país onde os serviços estão sendo prestados;  

(b) assumir todos os riscos e responsabilidades relacionadas à segurança da CONTRATADA, e da 
completa implementação do plano de segurança;  

 
3.3 O PNUD reserva-se o direito de verificar se tal plano está em vigor, e de sugerir modificações ao 
plano quando necessário. A falha em manter e implementar um plano de segurança adequado como 
requerido neste Contrato deverá ser considerada uma quebra do presente Contrato. A CONTRATADA 
será o único responsável pela segurança do seu pessoal e da propriedade do PNUD sob sua custódia 
como estabelecido no parágrafo 3.1. acima.  
 
4. Auditorias e investigação  
 
4.1.  Cada fatura paga pelo PNUD deverá ser sujeita à uma auditoria pós-pagamento por auditores, 
quer internos ou externos, do PNUD ou por pessoal autorizado do PNUD, a qualquer tempo durante a 
vigência do Contrato e por um período de 3 (três) anos seguintes à sua expiração ou encerramento 
antecipado. O PNUD deverá ter o direito a uma restituição da CONTRATADA por quaisquer valores 
demonstrados por tais auditorias e que tenham sido pagos pelo PNUD de outra maneira que não a de 
acordo com os termos e as condições do Contrato. Caso a auditoria determine que quaisquer valores 
pagos pelo PNUD não tenham sido empregados de acordo com as cláusulas do Contrato, a 
CONTRATADA reembolsará tais valores imediatamente. Na hipótese da CONTRATADA falhar em 
reembolsar tais valores, o PNUD reserva-se o direito de buscar reparação e/ou tomar quaisquer outras 
medidas que sejam consideradas necessárias;  
 
4.2. A CONTRATADA tem ciência e concorda que, a qualquer tempo, o PNUD poderá conduzir 
investigações relacionadas a qualquer aspecto do Contrato, às obrigações executadas sob a sua vigência, 
e às operações da CONTRATADA em geral. O direito do PNUD de conduzir uma investigação e a 
obrigação da CONTRATADA de obedecer aos resultados de tal investigação não caducam com a 
expiração ou encerramento antecipado do Contrato. A CONTRATADA deverá cooperar plena e 
prontamente com quaisquer inspeções, auditorias de pós-pagamento ou investigações. Tal cooperação 
deverá incluir, mas não estará limitada a tal, a obrigação da CONTRATADA de disponibilizar seu pessoal 
e qualquer documentação para esses propósitos e de conceder ao PNUD acesso às instalações da 
CONTRATADA. A CONTRATADA deverá assegurar que seus agentes, incluindo, mas sem se limitar a eles, 
os seus advogados, contadores ou outros conselheiros, cooperem de modo razoável com quaisquer 
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inspeções, auditorias de pós-pagamento ou investigações conduzidas pelo PNUD nos termos deste 
Contrato.  
 
5. Anti-terrorismo  
 
A CONTRATADA concorda em realizar todos os esforços razoáveis para assegurar que nenhum dos 
recursos do PNUD recebidos sob este Contrato seja usado para prover apoio a indivíduos ou entidades 
associadas com o terrorismo e que todos os favorecidos com quaisquer valores providos pelo PNUD sob 
este Contrato não constam da lista mantida pelo Comitê do Conselho de Segurança estabelecido de 
acordo com a resolução 1267 (1999). A lista pode ser acessada pelo endereço 
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposição deverá ser incluída em 
todos os sub-contratos ou sub-acordos criados sob este Contrato.  
 
Ciente de ter lido, concordado e aceito as condições deste Contrato.  
 
EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes, por meio de seus representantes devidamente autorizados, assinaram 
o presente Contrato em Inglês e Português em [inserir número] originais em cada idioma no lugar e na data 
estabelecida abaixo. Em caso de qualquer ambiguidade ou conflito entre as versões em Inglês e Português, a 
versão em Inglês prevalecerá.  
 
 
Contratada: ___________________________________________________________________  
 
Assinatura: ____________________________                                   Data:  
 
 
 
Representante Autorizado do PNUD:   Didier Trebucq - Diretor de País do PNUD no Brasil  
 
 
Assinatura: ____________________________                                   Data:  
 
 
 
 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
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CONDIÇÕES GERAIS DO PNUD PARA CONTRATOS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
 
 
1.0 CONDIÇÃO JURÍDICA  

 
A CONTRATADA detém a condição legal de uma contratada independente em relação ao PNUD. 
Nem o pessoal da CONTRATADA ou quaisquer de seus subcontratados serão considerados, sob 
nenhum aspecto, empregados ou agentes do PNUD nem das Nações Unidas.  

 
2.0 ORIGEM DAS INSTRUÇÕES  
 

A CONTRATADA não solicitará nem aceitará instruções de qualquer autoridade externa ao PNUD em 
relação à prestação dos serviços no âmbito deste Contrato. A CONTRATADA evitará qualquer ação 
que possa afetar de maneira adversa o PNUD ou as Nações Unidas e deverá cumprir suas obrigações 
velando em todo momento pelos interesses do PNUD.  

 
3.0 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA POR SEUS EMPREGADOS  
 

A CONTRATADA será responsável pela competência profissional e técnica de seu pessoal, 
empregando, no âmbito deste Contrato, indivíduos capazes para a implementação eficaz do 
presente Contrato, com respeito aos costumes locais e conduta pautada pelos mais elevados 
padrões de moral e ética.  

 
4.0 CESSÃO  
 

A CONTRATADA não poderá ceder, transferir, dar ou oferecer em garantia ou fazer qualquer outra 
disposição deste Contrato, em todo ou em parte, nem de qualquer de seus direitos, pretensões ou 
obrigações, salvo mediante consentimento prévio do PNUD.  

 
5.0 SUBCONTRATAÇÃO  
 

Caso a CONTRATADA deseje recorrer a serviços de subcontratadas, deverá ele obter aprovação 
prévia e por escrito do PNUD para eventual sub-contratação. A aprovação de uma sub-contratação 
por parte do PNUD não eximirá a CONTRATADA de qualquer de suas obrigações no âmbito do 
presente Contrato. Os termos e condições de qualquer subcontratação estarão sujeitas e deverão se 
ajustar às disposições deste Contrato.  

 
6.0 PROIBIÇÃO DA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS  
 

A CONTRATADA garante que nenhum oficial, agente, servidor e empregado do PNUD ou das Nações 
Unidas recebeu, receberá ou a ele será oferecido qualquer benefício direto ou indireto como 
consequência do presente Contrato ou de sua adjudicação. A CONTRATADA reconhece que o 
descumprimento de tal exigência constitui uma violação de uma disposição essencial deste 
Contrato.  

 
7.0 INDENIZAÇÃO  
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A CONTRATADA indenizará, defenderá e manterá indene, sob suas expensas, o PNUD, seus oficiais, 
agentes, servidores e empregados contra todas as ações, pretensões, demandas, obrigações e 
responsabilidades de qualquer natureza ou espécie na execução deste Contrato, incluindo os custos 
e despesas, oriundas de ações ou omissões da CONTRATADA ou de seus empregados, oficiais, 
agentes ou subcontratados. Esta cláusula se aplica também, mas não se limitando, a qualquer 
reclamação ou responsabilidade de natureza trabalhista, decorrente de acidente de trabalho, por 
vícios de seus produtos ou pelo uso pela CONTRATADA, seus empregados, oficiais, agentes ou sub-
contratados de produtos patenteados, direitos autorais, inclusive conexos ou de outros direitos de 
propriedade intelectual de qualquer natureza. As obrigações desta cláusula não cessam com o 
término deste Contrato.  

 
8.0 SEGUROS E RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS  
 

8.1. A CONTRATADA providenciará e manterá seguro contra todos os riscos em relação aos bens e 
equipamentos eventualmente utilizados para execução do presente Contrato.  
 
8.2. A CONTRATADA providenciará e manterá os seguros apropriados ou instrumentos equivalentes 
para cobrir indenizações por acidentes de trabalho com relação aos seus empregados para 
cobertura de reivindicações em caso de dano ou morte que eventualmente venham a ter lugar com 
relação a este Contrato.  
 
8.3. A CONTRATADA também providenciará e manterá seguro de responsabilidade civil por um valor 
adequado para cobrir reclamações de terceiros por morte ou acidente corporal, ou perda ou danos 
a propriedade, que puderem ter vinculação com a prestação dos serviços sob este Contrato ou pela 
utilização de qualquer veículo, embarcação, aeronave ou outro equipamento alugado ou de 
propriedade da CONTRATADA ou de seus agentes, servidores empregados ou subcontratadas 
desempenhando atividades e serviços em conexão com o presente Contrato.  
 
8.4. Com exceção do seguro contra acidentes de trabalho, as apólices dos seguros mencionados na 

presente cláusula deverão:  
8.4.1. Designar o PNUD como segurado adicional;  
8.4.2. Incluir uma cláusula em que a seguradora renuncia ao direito de sub-rogar-se em 

eventuais direitos da CONTRATADA contra o PNUD;  
8.4.3. Incluir indicação de que o PNUD será notificado por escrito com trinta (30) dias de 

antecedência pelos seguradores de qualquer cancelamento ou mudança na cobertura.  
 

8.5. A CONTRATADA deverá prover, mediante solicitação do PNUD, comprovação satisfatória dos 
seguros exigidos sob esta Cláusula.  
 

9.0 GRAVAMES  
 
A CONTRATADA não dará causa ou permitirá que qualquer penhora, arresto, gravame ou qualquer 
outra medida constritiva seja, a pedido ou em benefício de qualquer pessoa, arquivado, registrado, 
distribuído ou por qualquer meio efetivado em qualquer juízo, cartório, repartição ou mesmo junto 
ao PNUD sobre importâncias devidas ou que venham a ser devidas por serviços realizados ou 
materiais fornecidos sob este Contrato ou em razão de qualquer outra reivindicação ou demanda 
contra a CONTRATADA.  
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10.0 PROPRIEDADE DOS EQUIPAMENTOS  
 

Quaisquer equipamentos e suprimentos fornecidos pelo PNUD serão de propriedade do PNUD e tais 
equipamentos deverão retornar ao PNUD quando da conclusão deste Contrato ou durante a sua 
vigência quando não mais necessários para a execução do Contrato. Tais equipamentos, quando 
retornados ao PNUD, deverão estar no mesmo estado e condições quando da entrega à 
CONTRATADA, a exceção dos desgastes normais de sua utilização. A CONTRATADA será responsável 
perante o PNUD por danos e deteriorações causados aos equipamentos, salvo os desgastes naturais 
de sua utilização.  

 
11.0 DIREITOS AUTORAIS, PATENTES E OUTROS DIREITOS DO PROPRIETÁRIO  
 

11.1 Exceto quando especificado de outra forma e por escrito, o PNUD será o titular de todos os 
direitos de propriedade intelectual e demais direitos de propriedade, incluindo, mas não se 
limitando a, os de patentes, direitos autorais e de marcas de comércio, em relação aos produtos, 
processos, invenções, ideias, know-how, ou documentos e outros materiais desenvolvidos pela 
CONTRATADA para o PNUD no âmbito do contrato e os quais possuem relação direta ou sejam 
produzidos ou preparados ou coletados em consequência de ou durante a execução do contrato e 
com os quais a CONTRATADA concorda e reconhece que tais produtos, documentos e outros 
materiais constituam o resultado de trabalho contrato pelo PNUD.  

 
11.2 Na hipótese em que a referida propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade 
consistam em qualquer propriedade intelectual ou direito de propriedade da CONTRATADA: (i) 
previamente existentes ao desempenho da CONTRATADA e suas obrigações em virtude do presente 
Contrato; ou (ii) que a CONTRATADA possa desenvolver ou adquirir, ou tenha desenvolvido ou 
adquirido, independentemente do desempenho de suas obrigações em virtude do presente 
Contrato, o PNUD não reclamará nem deverá reclamar qualquer interesse de propriedade e a 
CONTRATADA concederá ao PNUD uma licença de uso permanente para utilizar tal propriedade 
intelectual ou outro direito de propriedade unicamente para o propósito e requisitos do presente 
Contrato.  
 
11.3 Mediante solicitação do PNUD, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências 
necessárias; fornecer todos os documentos necessários, prover assistência total para assegurar tais 
direitos de propriedade, transferindo-os ou concedendo-os ao PNUD em conformidade com as 
exigências da lei aplicável e do Contrato.  

 
11.4 Sujeitos às seguintes provisões, todos os esboços, desenhos, mapas, fotografias, planos, 
relatórios, recomendações, estimativas, documentos e quaisquer outros dados compilados ou 
recebidos pela CONTRATADA sob a égide deste Contrato serão de propriedade do PNUD, devendo 
ser considerados como confidenciais e deverão ser entregues apenas a oficiais autorizados do PNUD 
quando da finalização das etapas correspondentes do presente Contrato.  

 
12.0 USO DO NOME, EMBLEMA OU SELO OFICIAL DO PNUD OU DAS NAÇÕES UNIDAS  
 

A CONTRATADA não divulgará ou de outra maneira tornará público a sua condição de contratada do 
PNUD, nem deverá, em nenhuma forma, fazer uso do nome, emblema ou selo oficial do PNUD ou 
das Nações Unidas ou de qualquer abreviação do nome do PNUD ou das Nações Unidas em conexão 
com os seus negócios ou para qualquer outra finalidade.  
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13.0 NATUREZA CONFIDENCIAL DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO  
 

As informações e os dados, de propriedade de qualquer uma das Partes e que sejam entregues ou 
reveladas, por uma das Partes (PNUD “Divulgador”) à outra Parte (CONTRATADA 
“Receptor/Receptivo/Beneficiário”), durante o cumprimento do presente Contrato, que sejam definidas 
como confidenciais (“Informações”), deverão ser mantidas como confidenciais, por aquela 
CONTRATADA/“Receptor/Receptivo/Beneficiário”, administradas da seguinte maneira:  

 
13.1. A CONTRATADA/ “Receptor/Receptivo/Beneficiário” de tais “Informações” deve:  

 
13.1.1. utilizar do mesmo cuidado e discrição a fim de evitar, divulgação, publicação ou 
disseminação das “ Informações”  do PNUD/“Divulgador” como se fossem de sua  propriedade  e, 

 
13.1.2. utilizar as “Informações” do PNUD/“Divulgador” única e exclusivamente para os fins que a 
mesma foi gerada.  

 
13.2. Na hipótese da CONTRATADA possuir um acordo formal/por escrito, com as seguintes pessoas ou 
entidades, que determine que sua(s) “Informações” sejam mantidas de acordo com o presente 
Contrato e esta Cláusula 13, a CONTRATADA poderá revelar as “Informações”:  

 
13.2.1. a qualquer outra Parte mediante consentimento prévio e formal/por escrito do PNUD;  

 
13.2.2. aos empregados, funcionários, representantes  e agentes da CONTRATADA que necessitem 
tomar ciência de tais “Informações” para o cumprimento das obrigações do Contrato, assim como 
os empregados, funcionários, representantes e agentes de qualquer entidade jurídica que  estejam 
sob o controle do PNUD  ou sob o controle compartido entre o PNUD e a CONTRATADA, que 
necessitem toma ciência de tais “Informações”, levando em conta que para tais propósitos,  
entende-se por entidade jurídica controlada:  

 
13.2.2.1. uma entidade corporativa na qual a Parte é proprietária ou sócio(a) majoritário(a), 
direta ou indiretamente, com mais de 50 % (cinquenta por cento) das ações com direito a 
voto; ou  

 
13.2.2.2. qualquer entidade sobre a qual a Parte detenha/possua um efetivo controle de 
gestão; ou  

 
13.2.2.3. para o PNUD, um Fundo afiliado tal como UNCDF (Fundo das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento de Capital), ONU-MULHERES (Entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres) e UNV (Programa dos Voluntários 
das Nações Unidas)  

 
13.3. A CONTRATADA poderá revelar as “Informações” solicitadas por lei sempre que se encontre 
sujeito e sem exceção alguma aos Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. A CONTRATADA 
notificara ao PNUD, com antecedência suficiente, qualquer solicitação para revelação de “ 
Informações”, de maneira a permitir ao PNUD um tempo razoável para tomar as medidas de proteção 
ou qualquer outra ação adequada previa a referida divulgação/revelação.  
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13.4 O PNUD poderá revelar “Informações” confidenciais em atendimento a solicitação superior, em 
conformidade com a Carta das Nações Unidas, à Resoluções e Regulamentos da Assembleia Geral ou às 
normas promulgadas pelo Secretário Geral.  

 
13.5. A CONTRATADA não estará impedida de revelar “Informações”: obtidas através de um terceiro 
sem restrições quanto a confidencialidade; reveladas por um(a) “Divulgador(a)” a um terceiro sem 
obrigação de manter a confidencialidade; de um conhecido da CONTRATADA, ou que hajam sido 
divulgadas por um(a) “Divulgador(a)” de maneira completamente independente de quaisquer 
“Informações” que lhe tenham sido reveladas.  

 
13.6. As obrigações e restrições relativas à confidencialidade prevalecem na vigência do Contrato, 
incluindo qualquer extensão/Termo Aditivo do mesmo e, a menos que contrariamente determinado 
em contrato, não cessam com o término do presente Instrumento.  

 
14.0 FORÇA MAIOR  
 

14.1. No caso de qualquer evento de força maior, tão pronto seja possível, a CONTRATADA 
deverá comunicar tal ocorrência, por escrito e em detalhes, ao PNUD, caso a CONTRATADA 
esteja incapaz, no todo ou em parte, de levar a cabo as suas obrigações e responsabilidades no 
âmbito do presente Contrato. A CONTRATADA deverá também notificar o PNUD de quaisquer 
outras alterações nas condições ou de qualquer ocorrência que venha a interferir, afetar ou 
ameace interferir na execução do Contrato. Esta notificação deverá incluir as medidas propostas 
pela CONTRATADA a serem tomadas, incluindo meios alternativos razoáveis para cumprimento 
do que não esteja impedido pelo evento de força maior. Mediante recebimento da notificação 
requerida nesta cláusula, o PNUD tomará as ações que, a seu critério, considere apropriadas ou 
necessárias em tais circunstâncias, incluindo a concessão de uma prorrogação de tempo 
razoável à CONTRATADA para que ele possa executar suas obrigações sob este Contrato.  
 
14.2. No caso de a CONTRATADA tornar-se permanentemente incapaz, no todo ou em parte, 
para cumprir com as suas obrigações e responsabilidades no âmbito do presente Contrato, em 
razão de um evento de força maior, o PNUD terá o direito de suspender ou rescindir este 
Contrato nos mesmos termos e condições previstos na Cláusula 15 – Extinção, salvo que o 
período de notificação será de 7 (sete) dias ao invés de 30 (trinta) dias.  
 
14.3. Força maior para os fins desta cláusula significa caso fortuito, guerra (declarada ou não), 
invasão, revolução, insurreição ou outros atos de natureza ou força similar que se encontram 
fora do controle das Partes.  
 
14.4 – A CONTRATADA reconhece e concorda que, com respeito a qualquer obrigação em 
virtude do presente Contrato, deverá desempenhar na ou para qualquer área na qual o PNUD 
esteja comprometido, ou venha a se comprometer, ou para o rompimento do compromisso com 
qualquer operação de paz, humanitária ou similar, qualquer demora no cumprimento de tais 
obrigações que surjam ou que se relacionem com condições extremas dentro das referidas áreas 
ou qualquer incidente de distúrbio civil que ocorra nessas áreas, não se considerarão como tal 
casos de força maior em virtude do presente Contrato.  

 
15.0 EXTINÇÃO  
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15.1. Qualquer das Partes poderá, motivadamente, rescindir o presente Contrato, no todo ou 
em parte, notificando a outra parte por escrito com antecedência de (30) trinta dias. O início de 
um procedimento arbitral segundo a Cláusula 16.2 (“Arbitragem”), abaixo não será interpretado 
como rescisão do presente Contrato.  
  
15.2. O PNUD se reserva ao direito de denunciar, independente de qualquer causa, o presente 
Contrato, a qualquer tempo, notificando por escrito a CONTRATADA com 15 (quinze) dias de 
antecedência, hipótese em que o PNUD poderá ressarcir a CONTRATADA por custos razoáveis, 
desde que comprovados e justificados, incorridos pela CONTRATADA anteriormente ao 
recebimento da notificação aqui mencionada.  
 
15.3. Em caso de rescisão ou denúncia por parte do PNUD, nenhum pagamento será devido à 
CONTRATADA, salvo por serviços satisfatoriamente executados e finalizados em conformidade 
com o presente Contrato.  
  
15.4. Caso seja decretada a falência da CONTRATADA, sua liquidação ou declarada a sua 
insolvência bem como venha a CONTRATADA ceder os seus créditos sob este Contrato ou 
requerida a sua recuperação judicial, o PNUD poderá, sem prejuízo de qualquer outro direito ou 
recurso a ser exercido, rescindir o presente Contrato. A CONTRATADA comunicará 
imediatamente o PNUD em caso de ocorrência de qualquer dos eventos mencionados.  

 
16.0 RESOLUÇÃO DE DISPUTAS  

 
16.1. Resolução Amigável  
 
As Partes envidarão seus melhores esforços para resolver amigavelmente qualquer disputa, 
controvérsia ou reivindicação oriunda ou relacionada ao presente Contrato ou à sua rescisão, 
extinção ou invalidade. Caso as Partes resolvam buscar uma solução amigável por meio de 
conciliação, essa conciliação deverá ser conduzida de acordo com as Regras de Conciliação da 
UNCITRAL em vigor à data deste instrumento ou conforme outro procedimento acordado entre 
as Partes.  
 
16.2. Arbitragem  
 
Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação entre as Partes envolvendo questões relacionadas 
a este Contrato ou à sua rescisão, extinção ou invalidade, que não tenha sido resolvida 
amigavelmente, conforme os termos do parágrafo anterior, dentro de 60 (sessenta) dias após o 
recebimento de notificação escrita de qualquer das Partes, contendo solicitação de acordo 
amigável entre as Partes, deverá ser submetida por qualquer das Partes a procedimento de 
arbitragem conduzido de acordo com as Regras para arbitragem da UNCITRAL em vigor à data 
deste instrumento. As decisões do tribunal arbitral deverão estar calcadas nos princípios gerais do 
direito comercial internacional. Para todas as questões relacionadas às provas/evidências o tribunal 
arbitral deverá se pautar pelas Regras Suplementares que Governam a Apresentação e Recepção de 
Provas em Arbitragem Comercial Internacional da Ordem dos Advogados Internacional 
(International Bar Association), editada em 28 de maio de 1983. O tribunal arbitral está autorizado a 
ordenar a devolução ou destruição de quaisquer mercadorias ou bens, quer sejam tangíveis ou 
intangíveis, de quaisquer informações confidenciais relativas a este contrato, ordenar a extinção 
deste contrato, ou ordenar qualquer medida cautelar de proteção a mercadorias, a serviços ou a 
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outros bens, quer sejam tangíveis ou intangíveis, ou a quaisquer informações confidenciais relativas 
a este contrato, conforme for o caso, tudo de acordo com a autoridade do tribunal arbitral 
conferida pelo artigo 26 (“Medidas Cautelares de Proteção”) e pelo artigo 32 (“Forma e Efeito da 
Sentença Arbitral”) das Regras para Arbitragem da UNCITRAL. O Tribunal Arbitral não terá 
autoridade para arbitrar danos punitivos. Ademais, salvo se determinado de forma contrária por 
escrito e no presente contrato, o tribunal arbitral não terá autoridade para arbitrar a aplicação das 
taxas de juros do London Inter-Bank Offered (“LIBOR”) vigentes à época, devendo os juros 
estabelecidos serem somente os juros simples. As partes se obrigarão e se vincularão à sentença 
arbitral proferida nos termos do procedimento arbitral aqui tratado, como sendo o instrumento 
final de adjudicação de qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação entre elas.  

 
17.0 PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES  
 

Nada contido no presente instrumento deverá ser interpretado como renúncia, tácita ou expressa, 
aos privilégios e imunidades garantidos às Nações Unidas, incluindo seus órgãos subsidiários.  

 
18.0 ISENÇÃO DE TRIBUTOS  

 
18.1. Seção 7 da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas dispõe, inter-alia, 
que as Nações Unidas, incluindo os seus órgãos subsidiários, são isentas de tributos diretos, 
salvo remunerações por serviços de utilidade pública e que também são isentas de taxas 
alfandegárias e outras de natureza similar sobre artigos importados ou exportados para seu uso 
oficial. Na eventualidade de uma autoridade governamental não vir a reconhecer a isenção das 
Nações Unidas de tais tributos, impostos, taxas e encargos, a CONTRATADA deverá 
imediatamente consultar o PNUD a fim de que se determine um procedimento mutuamente 
aceitável.  
 
18.2. Igualmente a CONTRATADA autoriza o PNUD a deduzir da Fatura da CONTRATADA 
qualquer quantia relativa a tais tributos, impostos, taxas e encargos salvo se a CONTRATADA 
tenha consultado o PNUD antes de efetuar o pagamento e que o PNUD, em cada instancia, 
tenha autorizado especificamente a CONTRATADA a pagar tais tributos, impostos, taxas e 
encargos sob protesto. Nessa hipótese a CONTRATADA entregara ao PNUD comprovantes físicos 
do pagamento de tais tributos, impostos, taxas e encargos, com a devida autorização.  

 
19.0 TRABALHO INFANTIL  

 
19.1. A CONTRATADA declara e garante que nem ela ou quaisquer dos seus fornecedores se 
encontra engajado em qualquer prática inconsistente com os direitos estabelecidos na 
Convenção sobre os Direitos da Criança, em especial o seu artigo 32, que, inter-alia, requer que 
a criança esteja protegida contra o desempenho de qualquer trabalho perigoso ou que interfira 
com a educação da criança ou que seja nocivo a sua saúde ou a seu desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, moral ou social.  
 
19.2. Qualquer violação a esta declaração e garantia permitirá ao PNUD rescindir o presente 
Contrato imediatamente após notificação da CONTRATADA, sem encargo algum para o PNUD.  

 
20.0 MINAS  
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 20.1. A CONTRATADA declara e garante que nem ela ou quaisquer dos seus fornecedores estão 
ativamente engajados em atividades de patenteamento, desenvolvimento, montagem, 
produção comercialização ou fabricação de minas ou em atividades que se relacionem com os 
componentes primariamente utilizados na fabricação de Minas. O termo “Minas” significa 
aqueles dispositivos definidos no Artigo 2, Parágrafos 1, 4 e 5 do Protocolo II da Convenção 
sobre Proibições e Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais que Podem ser 
Consideradas como Excessivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados, de 1980.  

 
20.2. Ante qualquer violação desta declaração ou garantia o PNUD terá o direito de rescindir 
este Contrato de imediato mediante notificação enviada à CONTRATADA, sem que isto implique 
em responsabilidade alguma pelos custos de rescisão ou qualquer outra responsabilidade por 
parte do PNUD.  

 
21.0 CUMPRIMENTO DA LEI  

 
A CONTRATADA cumprirá com todas as leis, decretos, normas e regulamentos incidentes na 
execução de suas obrigações no âmbito do presente Contrato.  

 
22.0 EXPLORAÇÃO SEXUAL  
 
 22.1 A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias para impedir a exploração ou o 

abuso sexual de qualquer pessoa por parte dele ou por parte de qualquer de seus empregados 
ou por qualquer outra pessoa que possa ser contratada pela CONTRATADA para prestar 
qualquer serviço em virtude do Contrato. Para esse propósito, toda atividade sexual com 
qualquer pessoa menor de 18 anos, apesar de consentida, constituirá a exploração ou o abuso 
sexual dessa pessoa. Ademais, o CONTRATANTE se absterá e deverá tomar todas as medidas 
adequadas para proibir seus empregados ou outras pessoas contratadas por ele, o intercâmbio 
de Pinheiro, bens, serviços, ofertas de emprego e outros artigos de valor, por favores sexuais ou 
atividades que sejam de exploração ou degradação a qualquer pessoa. A CONTRATADA 
reconhece e concorda que as disposições presentes constituem uma condição essencial do 
Contrato e que qualquer descumprimento da presente representação e garantia concede o 
direito ao PNUD de rescindir imediatamente o Contrato, mediante notificação à CONTRATADA, 
sem obrigação alguma de incorrer em gastos de rescisão e qualquer outro tipo de obrigações.  

 
22.2. O PNUD não aplicará a norma acima com relação a idade em nenhum caso em que o 
pessoal ou qualquer outra pessoa contratada pela CONTRATADA para prestar qualquer serviço 
em virtude do presente Contrato se encontra casado com a pessoa menor de 18 anos com 
quem tenha mantido dita relação sexual e cujo matrimônio seja reconhecido como válido 
perante a lei do país das pessoas envolvidas.  

 
23. AUTORIDADE PARA ALTERAÇÕES  

 
De acordo com as Regras e Regulamentos Financeiros do PNUD (UNDP Financial Rules and 
Regulations) somente o Oficial autorizado do PNUD dispõe de autoridade para concordar, em 
nome do PNUD, com qualquer alteração ou mudança deste Instrumento, ou com a desistência 
de qualquer de suas provisões ou com qualquer relação contratual adicional, de qualquer tipo, 
com a Contratada. Desta forma, nenhuma modificação ou alteração neste Contrato será válida e 
exequível contra o PNUD, exceto se efetuada por meio de um aditivo a este Instrumento, 
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firmado entre a Contratada e um Oficial autorizado do PNUD.  
 
 


