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JOF - JOINT OPERATIONS FACILITY 
 

 
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO (RFQ)  

Nº JOF-0119-30930/2017  
 

 
 

Brasília, 31 de março de 2017.  
 
Senhores(as):  
 
Solicitamos apresentação de cotação para aquisição de equipamentos.  
 
Por favor, utilize o Anexo 1 – Especificações Técnicas 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 por Lote.  
 
As propostas deverão ser enviadas até 18h do dia 11/04/2017 por e-mail, fazendo referência no campo 
assunto à Licitação JOF-0119-30930/2017, 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 
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outros fatores de mercado será aceita depois do recebimento da Proposta. No momento da Adjudicação 
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  
 

Especificações Técnicas  
 
Aquisição de equipamentos:  
 

LOTE 1 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

(UN) 

GRAVADOR 
DIGITAL 

Dimensões (LxAxP): 37,2 X 113,2 X 19,3 MM 
Peso: 75G 
Memoria incorporada: 4G 
Ligação a PC: simi. 
Microfone incorporado: estereo 
Formato de gravação: MP3 
Formato de reprodução: MP3 
Tipo de bateria: pilha seca 
Numero marximo de pastas: 400 
Máximo de ficheiros (total): 4074 
Márximo de ficheitos por pasta: 199 
Pesquisa do calendário: SIM 
Tipo de bateria (fornecido): AAAX2 
Idioma: Ingles, espanhol, portugues 
Gravação 
Scene select: sim 
Filtro de corte: sim 
Adicionar/substituir gravação: sim 
Gravação operada por voz: sim 
Monitor de gravação: sim 
Tempo máx. Grava. MP3 a 8KBPS (mono): 1073 horas 0 minutos 
Tempo máx. Grava. MP3 a 48KBPS (mono): 178 horas 0 minutos 
Tempo máx. Grava. MP3 a 128KBPS (mono): 67 horas 5 minutos 
Tempo máx. Grava. MP3 a 192 KBPS (mono): 44 horas 40 minutos 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 8 KBPS (mono): 96 horas 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 48 KBPS (mono): 72 horas 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 128 KBPS: 57 horas 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 192 KBPS: 57 horas 
Resposta Freq. MP3 a 8 KBPS (mono): 75-3500 HZ 
Resposta Freq. MP3 a 48 KBPS (mono): 75-14000 HZ 
Resposta Freq. MP3 a 128 KBPS: 75-17000 HZ 
Resposta Freq. MP3 a 192 KBPS: 75-20000 HZ 
Reprodução e edição: sim 
Digital pitch control (controlo da velocidade): sim 
Corte de ruido: SIM (com ruido inteligente) 
Repetição A-B: SIM 
Pesquisa fácil: SIM 
Reprodução de alarme: SIM 

3 
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Marca de faixa:SIM 
Apagar:SIM 
Proteger: SIM 
Dividir: SIM 
Mover ficheiros: SIM 
Copia de ficheiro: SIM 

NOTEBOOK 
ULTRAFINO 

COM TABLET de 
10” 

Processador: Processador Intel® Bay Trail-T Quad Core Z3740 1.33 GHz 
Sistema Operacional: Windows 8.1 
Memória: 2 GB 
Tela: 10.1" 16:9 IPS HD (1366x768) with Multi-Touch Screen 
Gráfico: Intel® HD Graphics 
Armazenamento: 32GB With 500 GB HDD 
Leitor de Cartão: card reader (Micro SD ) 
Câmera: 1.2 Mega Pixel 
Networking: Integrado 802.11 a/b/g/n / Bluetooth™ V4.0 
Interface: 
1 x porta(s) USB 3.0 
1 x Microphone-in/Headphone-out jack 
1 x Micro USB 
1 x micro HDMI 
Áudio: 2 alto-faltante(s) e Array Microphone embutidos / SonicMaster 
Bateria: 2 Células: 31 Whrs Bateria de Polímero 
Adaptador de Energia: 
Output: 
5 V DC, 2 A, 10 W 
5 V DC, 3 A, 15 W 
Dimensões: 
263 x 171 x 10.5 mm (largura x profundidade x altura) 
263 x 171 x 10 mm (largura x profundidade x altura) 
Tablet: 
Dock: 
Dock: (HDD Dock) 
263 x 171 x 13.95 mm (largura x profundidade x altura) 
Peso: 
0.55 kg 
Dock: (HDD Dock) 
0.60 kg 
Certificados: UL, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, 
Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, IDA, Erp 2013, 
RoHS, JATE 
Notas: Dock dimension is without hinge 
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LOTE 2 – GPS 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

(UN) 

GPS • Mapa de Base Mundial 4 
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• Visor Transflectivo Monocromático de 2,2 Polegadas de Leitura Fácil 
em Quaisquer Condições de Iluminação 
• GPS e Satélites GLONASS para um Posicionamento mais Rápido 
• Geocaching Totalmente Digital 
• 25 Horas de Vida Útil da Bateria com 2 Pilhas AA 
• Resolução do Visor: 128 x 160 Pixels 
• Classificação de Impermeabilidade: IPX7 (Suportar a Exposição 
Acidental à Água até um Metro de Profundidade para um Máximo de 30 
Minutos) 
• Receptor de Alta Sensibilidade 
• Interface USB 
• POIs Personalizados (Capacidade de Incluir Outros Pontos de 
Interesse) 
• Paradas/Favoritos/Localizações: 1000 
• Rotas: 50 
• Registro de Trajeto: 10.000 pontos, 100 Trajetos Salvos 
• Pode ser Facilmente Usado para Geocaching (Sem papel) 
• Calendário de Caça/Pesca 
• Informações sobre o Sol e a Lua 
• Cálculos de Área 
• Garmin Connect® 
• Compatível com Garmin Connect™ (Comunidade On-line Onde é 
Possível Analisar, Categorizar e Compartilhar Dados) 
• Dimensões Aproximadas da Unidade (LxAxP): 5,5 x 10,5 x 3,5 cm 
 
Conteúdo da Embalagem: 
• 1 GPS Portátil 
• 1 Cabo USB 
• Manual 
Garantia de 1 Ano. 

LOTE 3 – TRENAS 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

(UN) 

TRENA À LASER 
TOUCH 

Tela touch com medições por imagem 
Precisão de medição típica: ± 1 mm 
Alcance : up to 200 m 
Unidades de medição: m, ft, in 
Power Range Technology™ 
Distância em m:  10, 50, 100 m 
Ø do ponto laser em mm: 6, 30, 60 mm 
Alcance de medição do sensor de inclinação: 360° 
Pointfinder com zoom de 4x 
Câmara panorâmica 
Formato do arquivo da foto: .jpg 
Memória: 30 telas 

1 
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Software para Windows grátis 
App grátis: iOS / Android 
Interface de dados: Bluetooth® Smart 
Medições por conjunto de baterias: até 4000** 
Extremo multifuncional: reconhecimento automático 
Baterias: Li-ion recarregáveis 
Rosca para tripé 
Classe de proteção: IP 54 
Dimensões: 164x61x31 mm 
Peso com as baterias: 238 g 
Funções Pitágoras: 2 pontos e 3 pontos 
Função implantação: a/b 
Dispositivos iOS suportados com conectividade sem fio e transferência 
de dados 
Estojo 
Alça de mão 

TRENA À LASER 

 
Precisão da medição típica: ± 1 mm 
Alcance: até 200 m 
Unidades de medição: m, ft, in, yd 
Power Range Technology™ 
Distância em m: 10, 50, 100 m 
Ø do ponto laser em mm: 6, 30, 60 mm 
Alcance de medição do sensor de inclinação: 360° 
Pointfinder with 4x zoom 
Memória: 30 exibições 
App grátis 
Interface de dados: Bluetooth® Smart 
Medições por conjunto de baterias: até 5000** 
Extremo multifuncional: reconhecimento automático: 
Baterias: tipo AA 2 × 1,5 V 
Rosca para tripé 
Classe de proteção: IP 65 – proteção para jato de água e à prova de 
poeira 
Dimensões: 143 × 58 × 29 mm 
Peso com baterias: 198 g 
Funções Pitágoras: 2 pontos e 3 pontos 
Função implantação: a/b 
Dispositivos iOS suportados com Conectividade wireless 
Estojo 
Alça de mão 

2 

TRENA LASER 
COM 

POINTFINDER 

Trena Laser com Pointfinder mínimo de 4x zoom e capacidade de 
medições com precisão em condições de luminosidade desfavorável: 
tempo ensolarado e que o ponto laser vermelho não é visível a olho nu, 
o alvo deve ser visto no retículo pela tela da trena. Apresentar sensor de 
inclinação de 360°, com capacidade de medição de ângulos e distâncias 
horizontais. Medição de perfil de altura com distâncias e diferenças de 
altura de um estabelecido ponto de referência. Carcaça e  teclado  

3 
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LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
Os equipamentos deverão ser entregues no endereço abaixo: 
 
EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen) 
Parque Estação Biológica - PqEB s/nº (PBE - Prédio Botânica e Ecologia) 
Brasília, DF – CEP 70770-901 
Projeto BEM DIVERSO (GEF/PNUD/EMBRAPA)  
 
 
PRAZO DE ENTREGA  
 
Os produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias, contados da data da emissão da Ordem de 
Compra, e deverão estar em conformidade com as especificações e com adequado funcionamento.  
 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

1. Observar a entrega do material adquirido na forma especificada; 
 

2. Observar a garantia dos equipamentos; 
 

3. Disponibilizar rede de Assistência Técnica para suporte durante o período da garantia conforme 
estabelecido pelo fabricante e requerido neste TOR. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado contra entrega do(s) produto(s) e recebimento da Nota Fiscal respectiva a 
ser emitida em nome do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) - CNPJ 
03.723.329/0001-79, devidamente atestada pelo Projeto BEM DIVERSO (GEF/PNUD/EMBRAPA).  
 
 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 

1. O critério de avaliação será o de MENOR PREÇO POR LOTE, atendidas todas as especificações e 
requerimentos deste Termo de Referência e do Edital.  

 
2. No valor da proposta deverão ser considerados todos os impostos, custos diretos e indiretos e 

frete.  
 

selados contra água e poeira. Dados de medição devem ser transferidos 
por Bluetooth® integrado. Precisão da medição de ± 1 mm; Alcance de 
até 200 m; Unidades de medição: m, ft, in, yd; Medições por conjunto de 
baterias até 5000**; e Baterias do  tipo AA 2 × 1,5 V. 
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Anexo 2 
 

Formulário de Oferta  
 

[inserir: Local]  
[inserir: Data]  

À  
JOF - Joint Operations Facility  
Ref. JOF-0119-30930/2017  
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 
pelos seguintes valores:  
 
Lote 01: valor total1 de R$XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxx Reais), conforme planilha detalhada abaixo.  
Lote 02: valor total1 de R$XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxx Reais), conforme planilha detalhada abaixo.  
Lote 03: valor total1 de R$XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxx Reais), conforme planilha detalhada abaixo.  
 
 

LOTE 1 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

(UN) 

VALOR 
UNITÁRIO1 

(R$) 
VALOR TOTAL1 (R$) 

GRAVADOR 
DIGITAL 

Dimensões (LxAxP): 37,2 X 113,2 X 19,3 
MM 
Peso: 75G 
Memoria incorporada: 4G 
Ligação a PC: simi. 
Microfone incorporado: estereo 
Formato de gravação: MP3 
Formato de reprodução: MP3 
Tipo de bateria: pilha seca 
Numero marximo de pastas: 400 
Máximo de ficheiros (total): 4074 
Márximo de ficheitos por pasta: 199 
Pesquisa do calendário: SIM 
Tipo de bateria (fornecido): AAAX2 
Idioma: Ingles, espanhol, portugues 
Gravação 
Scene select: sim 
Filtro de corte: sim 
Adicionar/substituir gravação: sim 

3   
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Gravação operada por voz: sim 
Monitor de gravação: sim 
Tempo máx. Grava. MP3 a 8KBPS (mono): 
1073 horas 0 minutos 
Tempo máx. Grava. MP3 a 48KBPS 
(mono): 178 horas 0 minutos 
Tempo máx. Grava. MP3 a 128KBPS 
(mono): 67 horas 5 minutos 
Tempo máx. Grava. MP3 a 192 KBPS 
(mono): 44 horas 40 minutos 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 8 
KBPS (mono): 96 horas 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 48 
KBPS (mono): 72 horas 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 128 
KBPS: 57 horas 
Duração de bateria para Gra. MP3 a 192 
KBPS: 57 horas 
Resposta Freq. MP3 a 8 KBPS (mono): 75-
3500 HZ 
Resposta Freq. MP3 a 48 KBPS (mono): 75-
14000 HZ 
Resposta Freq. MP3 a 128 KBPS: 75-17000 
HZ 
Resposta Freq. MP3 a 192 KBPS: 75-20000 
HZ 
Reprodução e edição: sim 
Digital pitch control (controlo da 
velocidade): sim 
Corte de ruido: SIM (com ruido 
inteligente) 
Repetição A-B: SIM 
Pesquisa fácil: SIM 
Reprodução de alarme: SIM 
Marca de faixa:SIM 
Apagar:SIM 
Proteger: SIM 
Dividir: SIM 
Mover ficheiros: SIM 
Copia de ficheiro: SIM 

NOTEBOOK 
ULTRAFINO 

COM TABLET de 
10” 

Processador: Processador Intel® Bay Trail-
T Quad Core Z3740 1.33 GHz 
Sistema Operacional: Windows 8.1 
Memória: 2 GB 
Tela: 10.1" 16:9 IPS HD (1366x768) with 
Multi-Touch Screen 
Gráfico: Intel® HD Graphics 
Armazenamento: 32GB With 500 GB HDD 

5   
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1 Incluídos todos os impostos, frete e quaisquer outros custos.  
2 Contados a partir da emissão da Ordem de Compra.  
 

Leitor de Cartão: card reader (Micro SD ) 
Câmera: 1.2 Mega Pixel 
Networking: Integrado 802.11 a/b/g/n / 
Bluetooth™ V4.0 
Interface: 
1 x porta(s) USB 3.0 
1 x Microphone-in/Headphone-out jack 
1 x Micro USB 
1 x micro HDMI 
Áudio: 2 alto-faltante(s) e Array 
Microphone embutidos / SonicMaster 
Bateria: 2 Células: 31 Whrs Bateria de 
Polímero 
Adaptador de Energia: 
Output: 
5 V DC, 2 A, 10 W 
5 V DC, 3 A, 15 W 
Dimensões: 
263 x 171 x 10.5 mm (largura x 
profundidade x altura) 
263 x 171 x 10 mm (largura x 
profundidade x altura) 
Tablet: 
Dock: 
Dock: (HDD Dock) 
263 x 171 x 13.95 mm (largura x 
profundidade x altura) 
Peso: 
0.55 kg 
Dock: (HDD Dock) 
0.60 kg 
Certificados: UL, MIC, CE Marking 
Compliance, FCC Compliance, BSMI, 
Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, 
CCC, GOST-R, CB, IDA, Erp 2013, RoHS, 
JATE 
Notas: Dock dimension is without hinge 

VALOR TOTAL DO LOTE 011 R$ 

PRAZO DE ENTREGA2 Em até 15 dias  

Marca/Modelo e informações complementares do equipamento ofertado   

LOTE 02 – GPS  

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

(UN) 

VALOR 
UNITÁRIO1 

(R$) 
VALOR TOTAL1 (R$) 



 11 

1 Incluídos todos os impostos, frete e quaisquer outros custos.  
2 Contados a partir da emissão da Ordem de Compra.  
 
 

GPS 

• Mapa de Base Mundial 
• Visor Transflectivo Monocromático de 
2,2 Polegadas de Leitura Fácil em 
Quaisquer Condições de Iluminação 
• GPS e Satélites GLONASS para um 
Posicionamento mais Rápido 
• Geocaching Totalmente Digital 
• 25 Horas de Vida Útil da Bateria com 2 
Pilhas AA 
• Resolução do Visor: 128 x 160 Pixels 
• Classificação de Impermeabilidade: IPX7 
(Suportar a Exposição Acidental à Água até 
um Metro de Profundidade para um 
Máximo de 30 Minutos) 
• Receptor de Alta Sensibilidade 
• Interface USB 
• POIs Personalizados (Capacidade de 
Incluir Outros Pontos de Interesse) 
• Paradas/Favoritos/Localizações: 1000 
• Rotas: 50 
• Registro de Trajeto: 10.000 pontos, 100 
Trajetos Salvos 
• Pode ser Facilmente Usado para 
Geocaching (Sem papel) 
• Calendário de Caça/Pesca 
• Informações sobre o Sol e a Lua 
• Cálculos de Área 
• Garmin Connect® 
• Compatível com Garmin Connect™ 
(Comunidade On-line Onde é Possível 
Analisar, Categorizar e Compartilhar 
Dados) 
• Dimensões Aproximadas da Unidade 
(LxAxP): 5,5 x 10,5 x 3,5 cm 
 
Conteúdo da Embalagem: 
• 1 GPS Portátil 
• 1 Cabo USB 
• Manual 
Garantia de 1 Ano. 

4   

VALOR TOTAL DO LOTE 021 R$ 

PRAZO DE ENTREGA2 Em até 15 dias  

Marca/Modelo e informações complementares do equipamento ofertado   
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LOTE 3 – TRENAS 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

(UN) 

VALOR 
UNITÁRIO1 

(R$) 
VALOR TOTAL1 (R$) 

TRENA À LASER 
TOUCH 

Tela touch com medições por imagem 
Precisão de medição típica: ± 1 mm 
Alcance : up to 200 m 
Unidades de medição: m, ft, in 
Power Range Technology™ 
Distância em m:  10, 50, 100 m 
Ø do ponto laser em mm: 6, 30, 60 mm 
Alcance de medição do sensor de 
inclinação: 360° 
Pointfinder com zoom de 4x 
Câmara panorâmica 
Formato do arquivo da foto: .jpg 
Memória: 30 telas 
Software para Windows grátis 
App grátis: iOS / Android 
Interface de dados: Bluetooth® Smart 
Medições por conjunto de baterias: até 
4000** 
Extremo multifuncional: reconhecimento 
automático 
Baterias: Li-ion recarregáveis 
Rosca para tripé 
Classe de proteção: IP 54 
Dimensões: 164x61x31 mm 
Peso com as baterias: 238 g 
Funções Pitágoras: 2 pontos e 3 pontos 
Função implantação: a/b 
Dispositivos iOS suportados com 
conectividade sem fio e transferência de 
dados 
Estojo 
Alça de mão 

1   

TRENA À LASER 

 
Precisão da medição típica: ± 1 mm 
Alcance: até 200 m 
Unidades de medição: m, ft, in, yd 
Power Range Technology™ 
Distância em m: 10, 50, 100 m 
Ø do ponto laser em mm: 6, 30, 60 mm 
Alcance de medição do sensor de 
inclinação: 360° 
Pointfinder with 4x zoom 
Memória: 30 exibições 

2   
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1 Incluídos todos os impostos, frete e quaisquer outros custos.  
2 Contados a partir da emissão da Ordem de Compra.  
 
Concordamos em manter esta cotação durante o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data limite 
para recebimento das Cotações fixada na presente Solicitação de Cotação.  
 

App grátis 
Interface de dados: Bluetooth® Smart 
Medições por conjunto de baterias: até 
5000** 
Extremo multifuncional: reconhecimento 
automático: 
Baterias: tipo AA 2 × 1,5 V 
Rosca para tripé 
Classe de proteção: IP 65 – proteção para 
jato de água e à prova de poeira 
Dimensões: 143 × 58 × 29 mm 
Peso com baterias: 198 g 
Funções Pitágoras: 2 pontos e 3 pontos 
Função implantação: a/b 
Dispositivos iOS suportados com 
Conectividade wireless 
Estojo 
Alça de mão 

TRENA LASER 
COM 

POINTFINDER 

Trena Laser com Pointfinder mínimo de 4x 
zoom e capacidade de medições com 
precisão em condições de luminosidade 
desfavorável: tempo ensolarado e que o 
ponto laser vermelho não é visível a olho 
nu, o alvo deve ser visto no retículo pela 
tela da trena. Apresentar sensor de 
inclinação de 360°, com capacidade de 
medição de ângulos e distâncias 
horizontais. Medição de perfil de altura 
com distâncias e diferenças de altura de 
um estabelecido ponto de referência. 
Carcaça e teclado selados contra água e 
poeira. Dados de medição devem ser 
transferidos por Bluetooth® integrado. 
Precisão da medição de ± 1 mm; Alcance 
de até 200 m; Unidades de medição: m, ft, 
in, yd; Medições por conjunto de baterias 
até 5000**; e Baterias do tipo AA 2 × 1,5 
V. 

3   

VALOR TOTAL DO LOTE 031 R$ 

PRAZO DE ENTREGA2 Em até 15 dias  

Marca/Modelo e informações complementares do equipamento ofertado   
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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  



 15 

 
Anexo 3  

 
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE ORDEM DE COMPRA  

 
1. ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA  
 
Esta Ordem de Compra somente será aceita pelo PNUD mediante a assinatura por ambas as partes e 
fornecimento de acordo com as especificações da Ordem de Compra. A aceitação da Ordem de Compra 
constitui um contrato entre as Partes em que os direitos e obrigações das Partes serão regidos 
unicamente pelos termos e condições da Ordem de Compra, incluindo estas Condições Gerais. O PNUD 
não estará sujeito a nenhuma condição adicional ou inapropriada imposta pelo Fornecedor, salvo que 
eventual condição tenha sido acordada por escrito por um representante do PNUD devidamente 
autorizado.  
 
2. PAGAMENTO  
 
2.1.1. A não ser que tenha sido acordado de outra forma nesta Ordem de Compra, o PNUD, mediante o 
cumprimento das Condições de Entrega, efetuará o pagamento desta Ordem de Compra em até 30 
(trinta) dias do recebimento da Nota Fiscal/Fatura do Fornecedor e das cópias dos documentos de 
embarque especificados nesta Ordem de Compra.  

 
2.1.2. O pagamento feito contra a Nota Fiscal/Fatura acima refletirá qualquer desconto eventualmente 
concedido nas condições de pagamento desta Ordem de Compra, desde que o pagamento seja feito 
dentro do prazo ali estipulado.  
 
2.1.3. Salvo estipulação em contrário, o Fornecedor deverá submeter apenas uma Nota Fiscal/Fatura 
referente a esta Ordem de Compra e em tal Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o número da Ordem 
de Compra correspondente.  
 
2.1.4. Os preços constantes da Ordem de Compra não poderão ser reajustados, salvo mediante expresso 
consentimento por escrito do PNUD.  
 
3. ISENÇÃO DE TRIBUTOS  
 
3.1. 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 de 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 do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de tais tributos, impostos, taxas e encargos, o 
Fornecedor deverá imediatamente consultar o PNUD a fim de que se determine um procedimento 
mutuamente aceitável.  
 
3.2. Caso contrário fica o PNUD autorizado pelo Fornecedor a deduzir, da Fatura/Nota Fiscal deste, 
qualquer valor que represente tais tributos, impostos, taxas e encargos, exceto nos casos em que o 
Fornecedor tiver consultado o PNUD, em momento anterior ao pagamento, e, ainda, tiver obtido, do 
PNUD, autorização específica para, em cada caso, realizar o pagamento. Nesse caso, o Fornecedor 
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deverá prover o PNUD de documentação, por escrito, atestando que o pagamento de tais tributos, 
impostos, taxas e encargos tenha sido efetuado e devidamente autorizado.  
 
4. RISCO DE PERDA  
 
O risco de perda, dano ou destruição dos bens será regido pela modalidade DDU (Delivery Duty Unpaid- 
Entregue Direitos não Pagos) do “Incoterms 2000” (Regras Oficiais para Interpretação dos Termos 
Comerciais), salvo se acordado de outra forma pelas Partes na Ordem de Compra.  
 
5. LICENÇAS DE EXPORTAÇÃO  
 
Não obstante qualquer modalidade do “Incoterms 2000” utilizada na Ordem de Compra, o Fornecedor 
deverá obter quaisquer licenças de exportação exigidas para comercialização dos bens em questão.  
 
6. ADEQUAÇÃO DOS BENS/EMBALAGEM  
 
O Fornecedor garante que os bens, incluindo a embalagem, estão de acordo com as especificações 
solicitadas nesta Ordem de Compra e se adequam aos propósitos para os quais são costumeiramente 
utilizadas e para os propósitos expressamente informados ao Fornecedor pelo PNUD. O Fornecedor garante 
também que os bens estão livres de defeitos de mão-de-obra e materiais. O Fornecedor garante ainda que 
os bens estão adequadamente embalados de forma a protegê-los de qualquer dano.  
 
7. INSPEÇÃO 
 
1. O PNUD deverá ter um tempo razoável, após a entrega dos bens, para inspecioná-los e rejeitar ou 
recusar-se a aceitar aqueles que não estiverem de acordo com as especificações da Ordem de Compra. 
O pagamento dos bens em conformidade com a Ordem de Compra não implica, necessariamente, na 
aceitação dos mesmos.  
 
2. A inspeção antes do embarque não libera o Fornecedor de suas obrigações contratuais.  
 
8.  INFRAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
O Fornecedor garante que o uso ou fornecimento pelo PNUD dos bens objeto desta Ordem de Compra 
não infringe quaisquer direitos de patente, desenho, nome ou marca de comércio. De acordo com esta 
garantia, o Fornecedor deverá indenizar, defender e manter o PNUD ou as Nações Unidas indenes de 
quaisquer ações ou pretensões apresentadas contra o PNUD ou as Nações Unidas oriundas de supostas 
infrações cometidas contra direitos de patente, desenho, nome comercial ou marca comercial 
relacionados aos bens objeto desta Ordem de Compra.  
 
9. DIREITOS DO PNUD  
 
Em caso de inadimplência do Fornecedor no cumprimento das obrigações assumidas no âmbito desta 
Ordem de Compra, incluindo, mas não se limitando, a não obtenção de licenças de exportação ou a 
entrega de parte ou totalidade dos bens fora dos prazos estipulados, o PNUD poderá, uma vez 
notificado o Fornecedor e sem prejuízo de quaisquer outros direitos ou negociações, exercer um ou 
mais dos seguintes direitos:  
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a) Obter parte ou a totalidade dos bens de outras fontes, caso em que o PNUD poderá 
responsabilizar o Fornecedor por quaisquer custos adicionais decorrentes deste ato; 
b) Recusar-se a aceitar a entrega total ou parcial dos bens; 
c) Cancelar esta Ordem de Compra sem nenhuma responsabilidade por encargos decorrentes da 
extinção desta Ordem de Compra ou quaisquer outras responsabilidades de qualquer natureza.  

 
10. ENTREGA ATRASADA  
 
Sem limitação de quaisquer outros direitos ou obrigações das Partes, se o Fornecedor ficar 
impossibilitado de entregar os bens nas datas estipuladas nesta Ordem de Compra deverá ele (i) 
consultar o PNUD imediatamente para determinar a maneira mais rápida de entregar os bens, e (ii) 
utilizar, às suas próprias custas, meios acelerados de entrega (salvo se o atraso seja devido a “Força 
Maior”), se assim for solicitado pelo PNUD.  
 
11. DESIGNAÇÃO A TERCEIROS E INSOLVÊNCIA  
 
11.1. O Fornecedor não poderá ceder, transferir, dar ou oferecer em garantia ou fazer qualquer outra 
disposição desta Ordem de Compra, no todo ou em parte, nem de qualquer de seus direitos, pretensões 
ou obrigações, salvo mediante consentimento por escrito do PNUD.  
 
11.2. No caso do Fornecedor tornar-se insolvente ou ter o seu controle mudado em virtude de 
insolvência, o PNUD poderá, sem prejuízo de quaisquer outros direitos ou recursos, encerrar 
imediatamente este Ordem de Compra, mediante notificação de encerramento por escrito ao 
Fornecedor.  

 
12. USO DO NOME OU EMBLEMA DO PNUD OU DAS NAÇÕES UNIDAS  
 
O Fornecedor não poderá fazer uso do nome, emblema ou do selo oficial do PNUD ou das Nações 
Unidas para quaisquer propósitos.  
 
13. PROIBIÇÃO DE PUBLICIDADE  
 
O Fornecedor não anunciará nem tornará público o fato de que está fornecendo bens ou serviços para o 
PNUD sem a permissão específica do PNUD para cada caso.  
 
14. TRABALHO INFANTIL  
 
O Fornecedor atesta e garante que nem ele nem quaisquer de suas associadas estão envolvidos em 
práticas incompatíveis com os direitos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança, 
incluindo o Artigo 32 que, entre outras coisas, determina que a criança deverá ser protegida contra a 
execução de qualquer trabalho perigoso ou que interfira com a educação da criança ou que seja nocivo 
à sua saúde ou a seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.  
 
A violação desta declaração ou garantia dará ao PNUD o direito de rescindir esta Ordem de Compra 
imediatamente mediante notificação ao Fornecedor, sem nenhuma responsabilidade por encargos 
decorrentes da sua rescisão ou outras responsabilidades de qualquer natureza.  
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15. MINAS  
 
O Fornecedor atesta e garante que nem ele nem quaisquer de suas associadas estão envolvidos ativa ou 
diretamente em atividades de patentes, desenvolvimento, montagem, produção, comercialização ou 
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 Excessivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos 
Indiscriminados, de 1980.  
 
A violação desta declaração ou garantia dará ao PNUD o direito de rescindir esta Ordem de Compra 
imediatamente mediante notificação ao Fornecedor, sem nenhuma responsabilidade por encargos 
decorrentes da sua rescisão ou outras responsabilidades de qualquer natureza.  
 
16. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS  
 
16.1 Resolução Amigável  
As Partes envidarão seus melhores esforços para resolver amigavelmente qualquer disputa, controvérsia 
ou reivindicação oriunda desta ou relacionada a esta Ordem de Compra, ou a sua violação, extinção e 
nulidade. Caso as Partes desejarem recorrer à solução amigável por meio de conciliação, essa 
conciliação deverá ser conduzida de acordo com as Regras de Conciliação da UNCITRAL, em vigor à data 
desta Ordem de Compra, ou conforme outro procedimento acordado entre Partes.  
 
16.2 Arbitragem  
Salvo que eventual disputa, controvérsia ou reclamação entre as Partes oriunda desta ou referente a 
esta Ordem de Compra, sua violação, extinção ou nulidade, tenha sido resolvida amigavelmente 
conforme o parágrafo anterior, dentro de 60 (sessenta) dias após o recebimento por uma Parte da 
solicitação de acordo amigável da outra Parte, tal disputa, controvérsia ou reclamação deverá ser 
submetida a processo de arbitragem conduzido de acordo com as regras e procedimentos de arbitragem 
da UNCITRAL, em vigor à data desta Ordem de Compra. O Tribunal Arbitral não terá autoridade para 
arbitrar danos punitivos e a decisão acerca da controvérsia, reclamação ou disputa será definitiva e 
obrigará de forma vinculante as Partes.  
 
17. PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES  
 
Nada contido nestas Condições Gerais ou nesta Ordem de Compra como um todo deverá ser 
interpretado como renúncia de quaisquer privilégios e imunidades das Nações Unidas, incluindo seus 
órgãos subsidiários.  
 
18. EXPLORAÇÃO SEXUAL  
 
18.1 O CONTRATADO 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 pelo CONTRATADO para prestar qualquer serviço em virtude do 
Contrato. Para esse propósito, toda atividade sexual com qualquer pessoa menor de 18 (dezoito) anos, 
apesar de consentida, constituirá a exploração ou o abuso sexual dessa pessoa. Ademais, o 
CONTRATADO se absterá e deverá tomar todas as medidas adequadas para proibir seus empregados ou 
outras pessoas contratadas por ele, o intercâmbio de dinheiro, bens, serviços, ofertas de emprego ou 
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outros artigos de valor, por favores sexuais ou atividades que sejam de exploração ou degradação a 
qualquer pessoa. O CONTRATADO reconhece e concorda que as disposições presentes constituem uma 
condição essencial do Contrato e que qualquer descumprimento da presente declaração e compromisso 
concederá o direito ao PNUD de rescindir imediatamente o Contrato, mediante notificação ao 
CONTRATADO, sem a incidência de responsabilidade com gastos de rescisão ou de qualquer outro tipo.  
 
18.2 O PNUD não aplicará a norma acima com relação a idade em nenhum caso em que empregados ou 
qualquer outra pessoa contratada pelo CONTRATADO para prestar qualquer serviço em virtude do 
presente Contrato se encontra casado com a pessoa menor de 18 (dezoito) anos com quem tenha 
mantido dita relação sexual e cujo matrimônio seja reconhecido como válido perante a lei do país das 
pessoas envolvidas.  
 
19. PROIBIÇÃO DA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS  
 
O Fornecedor 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.  O Fornecedor reconhece que o 
descumprimento de tal exigência constitui uma violação de uma disposição essencial deste Contrato.  
 
20. 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, firmado entre a Contratada e um Oficial 
autorizado do PNUD.  
 


