
 

 
 
 

 
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (RFP) Nº 30946/2017 

 
Brasilia/DF 07 de abril de 2017 

 
 
Prezado(a) senhor(a): 
 

Solicitamos apresentação de Proposta para realização de serviços de tradução simultânea  
conforme consta especificado no anexo Termos de Referência, parte integrante deste processo.   

 
Por favor, utilize o formulário anexado sob o título Anexo 2 como guia na preparação de sua 

Proposta.   
 
As propostas podem ser enviadas até às 18:00 horas do dia 08 de maio de 2017, Correio 

convencional, DHL ou Similar, ou entregue no endereço abaixo: 
 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17 / Brasília, DF / CEP: 70800-400, 
Brasil – Escritório do PNUD 
Atenção: Unidade de Compras e Contratos - Telefone: + 55 61 3038-9065 

 

 Sua proposta deverá ser expressa em [português e/ou inglês] 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 endereço 
acima dentro do prazo determinado acima.  As propostas recebidas pelo PNUD 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 RFP e de quaisquer outros anexos que forneçam 
detalhes sobre os requisitos do PNUD.   
 

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 pelo PNUD. 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 pelo PNUD, sua proposta será rejeitada.   

 
O PNUD não aceitará quaisquer variações de preços em função de aumento, inflação, flutuação 

nas taxas de câmbio ou de outros fatores de mercado depois do recebimento da Proposta.   No 
momento da Adjudicação do Contrato ou da Ordem de Compra, o PNUD reserva-se o direito de alterar 
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(aumentar ou diminuir) a quantidade de serviços e/ou bens, 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 RFP 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 do PNUD. 

 
Informamos que o PNUD não é obrigado a aceitar qualquer Proposta, nem a adjudicar um 

contrato ou 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.  

 
 O procedimento de protesto por parte de fornecedores estabelecido pelo PNUD tem o objetivo 

de oferecer oportunidade de recurso para pessoas ou empresas não contempladas com um Contrato ou 

Ordem de Compra em um processo de licitação competitivo.  Caso acredite não ter sido tratado de 
forma justa, você pode encontrar informações detalhadas sobre os procedimentos para protesto por 
parte de fornecedores no seguinte link:  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 

 

 O PNUD recomenda que cada Prestador de Serviços interessado previna e evite conflitos de 
interesse, informando ao PNUD 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 RFP.   
 

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  

 
O resultado da presente cotação será disponibilizado no link abaixo:  

https://www.undp.org.br/licitacoes/ListarResultados.aspx 
 

Agradecemos e aguardamos sua Proposta. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação da Unidade de Compras e Contratos - UCC 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
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Anexo 1 
 

 
Descrição dos Requisitos 

 

 
Título do Projeto 

BRA/12/002 - Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do 

Setor Algodoeiro por meio da Cooperacão Sul-Sul 
 

Parceiro de implementação do PNUD Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

Breve descrição dos serviços 
solicitados 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de interpretação simultânea nos seguintes idiomas: Português 
– Francês – Português necessário à realização do curso de 
formação para técnicos africanos em cotonicultura a realizar-
se, em Lavras, Minas Gerais no período de 19 de junho a 14 de 
setembro 2017 

Pessoa que supervisionará o 
trabalho/desempenho do Prestador 
de Serviços 

 
Equipe Tecnica designada pela ABC 

Frequência dos relatórios Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Requisitos para relatórios de 
progresso 

 
Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

 
Local de trabalho 

b Lavras, Minas Gerais no período de 19 de junho a 14 de 
setembro 2017 ☐ No local do Fornecedor  

Duração prevista do trabalho Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Data de início prevista Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Data limite para conclusão Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

 
Instalações a serem fornecidas pelo 
PNUD (ou seja, devem ser excluídas 
da Proposta de Preço) 

 
Não Aplicável 
  

Cronograma de implementação 
indicando divisão e período previsto 
para implementação das 
atividades/subatividades 

 

a Exigido ☐ Não exigido 

Nomes e currículos dos indivíduos que 
estarão envolvidos na execução dos 
serviços 

 

bExigido ☐ Não exigido 

 
Moeda da Proposta 

 

b Moeda Local – Real  
 

Imposto sobre Valor Agregado na 
Proposta de Preço 

adeve incluir o IVA e outros impostos indiretos cabíveis ☐ não deve incluir o IVA e outros impostos indiretos cabíveis 

 
Período de validade das Propostas 
(contado a partir do último dia para 

envio de cotações) 

 

b 60 dias              ☐ 90 dias               ☐ 120 dias              

 

Em circunstâncias excepcionais, o PNUD pode solicitar que o 
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Proponente estenda a validade da Proposta para além da data 

inicialmente indicada nesta RFP.   Nesse caso, o Proponente 

deve confirmar a extensão por escrito, sem qualquer 

modificação sobre a proposta.   

 
Cotações parciais 

 

a Não permitidas ☐ Permitidas  [informar as condições para cotações parciais e 

listar adequadamente todos os requisitos para permissão 

de cotações parciais (ex.: em lotes, etc.)]           

 
Termos de pagamento 

 

Condição para liberação do pagamento 

Em até 30 (trinta) dias a partir da data de cumprimento das seguintes 
condições: 
1º Pagamento – equivalente a 35% do valor total do contrato – após a 
conclusão das aulas ministradas durante o mês de junho; 
2º Pagamento – equivalente a 30% do valor total do contrato – após a 
conclusão das aulas ministradas até o dia 18 de agosto; 
3º Pagamento – saldo restante, após a conclusão do curso. 

 

Responsáveis por 
revisar/inspecionar/aprovar 
produtos/serviços concluídos e por 
autorizar o desembolso do 
pagamento 

 

Responsável técnico da ABC – Agência Brasileira de Cooperação 
que acompanhará o monitoramento da execução do contrato.  

 
Tipo de contrato a ser assinado 

 ☐ Ordem de Compra 
 Contrato Institucional 

b☐ Contrato para Serviços Profissionais ☐ Contrato de longo prazo (LTA) (se LTA for o tipo de contrato 

a ser assinado, especifique o documento que ocasionará sua 

rescisão.  Ex.: OC, etc.) ☐ Outro tipo de contrato  

 
Critérios para adjudicação do contrato 

 

a Cotação de menor preço entre as ofertas tecnicamente 
adequadas ☐ Maior pontuação combinada (baseada em uma distribuição 
de peso de 70% para a proposta técnica e 30% para o preço)  ☐ Aceitação incondicional dos Termos e Condições Gerais 
(GTC) para Contratos do PNUD.  Este é um critério obrigatório e 
não pode ser excluído, independentemente da natureza dos 
serviços solicitados.  A não aceitação dos GTC pode justificar a 
rejeição da Proposta. 

 
O PNUD concederá o contrato a: 

 

b Apenas um Prestador de Serviços ☐ Um ou mais Prestadores de Serviços, dependendo dos 
seguintes fatores:  

 
Anexos a esta RFP 

 

a Formulário para Apresentação de Proposta (Anexo 2) 

aTermos de Referência detalhado (Anexo 3)  

bModelo de Contrato (Anexo 4) 
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Contato em caso de dúvidas 
(Somente consultas por escrito) 

Data limite para questionamentos: 21/04/2017 
Data para respostas aos questionamentos: 28/04/2017 
Eventuais atrasos na resposta do PNUD não poderão ser 
utilizados como justificativa para extensão do prazo de 
apresentação de Propostas, a menos que o PNUD julgue haver 
necessidade de extensão e comunique um novo prazo aos 
Proponentes. 
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Anexo 2 
 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PROVEDOR DE 
SERVIÇOS1 

 

(Este Formulário somente deve ser apresentado com uso do Cabeçalho/Modelo de Carta Oficial para 

Prestadores de Serviços2) 
 

 

 [inserir: Local]. 
[inserir: Data] 

Para: Coordenação da Unidade de Compras e Contratos - UCC 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

 
Prezado(a) senhor(a): 
 

 Nós, abaixo-assinados, oferecemos a prestação dos seguintes serviços ao PNUD em 
conformidade com os requisitos definidos na RFP datada de [especificar data] e com todos os 
seus anexos, bem como com as disposições dos Termos e Condições para Contratos do PNUD: 

 

A. Qualificações do Prestador de Serviços 
 

O Prestador de Serviços deve descrever e explicar como e por que é a melhor entidade que pode 
atender às exigências do PNUD pela indicação dos seguintes itens:  
 

a) Perfil – descrevendo natureza da empresa, área de especialização, licenças, certificações, 

acreditações; 

b) Licenças de negócios – papéis de registro, comprovação de pagamento de impostos, etc. 

c) Demonstração financeira auditada mais recente – demonstração de resultados e balanço 

patrimonial para indicar sua estabilidade financeira, liquidez, qualidade de crédito, reputação 

no mercado, etc.; 

d) Histórico – lista de clientes para serviços similares aos solicitados pelo PNUD, indicando 

descrição do escopo do contrato, duração do contrato, valor do contrato, referências de 

contato; 

e) Certificados e Acreditação – incluindo certificados de qualidade, registros de patentes, 

certificados de sustentabilidade ambiental, etc. 

f) Declaração por escrito de que a empresa não está na Lista 1267/1989 do Conselho de 
Segurança da ONU, na Lista da Divisão de Aquisições da ONU ou em qualquer outra Lista de 
Inelegibilidade da ONU. 

 

 

B. Metodologia proposta para a execução dos serviços 
 

O Prestador de Serviços deve descrever como irá abordar/executar as demandas da RFP, fornecendo uma 

descrição detalhada das características essenciais de desempenho, condições de relatório e mecanismos de 

garantia de qualidade que serão estabelecidos, demonstrando também que a metodologia proposta será 

apropriada para as condições locais e para o contexto do trabalho. 

 
C. Qualificações do pessoal-chave 

 

Se exigido pela RFP, o Prestador de Serviços deve fornecer: 
 

a) Nomes e qualificações do pessoal-chave que irá executar os serviços, indicando quem será o Líder de 

Equipe, quem serão os membros de apoio, etc.; 

b) CVs que demonstrem as qualificações devem ser enviados se exigido pela RFP e 

                                                           
1 Este formulário serve como guia para o Prestador de Serviços para a preparação de sua Proposta.  
2 O cabeçalho/modelo de carta oficial deve indicar os detalhes de contato – endereços, e-mail, números de telefone 

e fax – para fins de verificação.  
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c) Confirmação por escrito de cada membro da equipe de que estará disponível durante todo o período de 

vigência do contrato. 
 

D. Composição de custos por produto* 
 

 Produtos esperados 
[listar conforme referidos na RFP] 

Porcentagem do preço total 
(peso para pagamento) 

Preço 
(importância 

global, tudo 

incluso) 

1 Produto 1     

2 Produto 2   

3 ….   

 Total  100%  

* Esta deverá ser a base das parcelas de pagamento  
 

E. Composição de custos por lote de custo [Este é apenas um exemplo]:   

Descrição da atividade Remuneração por 
unidade de 

tempo 

Período total de 
contratação 

No. de 
pessoas 

Cotação total 

I. Serviços de Pessoal     

     1. Serviços executados em Escritório 
em casa 

    

           a.  Especialidade 1     

           b.  Especialidade 2     

     2. Serviços executados em Escritórios 
Locais 

    

           a .  Especialidade 1     

           b.  Especialidade 2     

     3.  Serviços executados no Exterior     

          a.  Especialidade 1     

          b.  Especialidade 2     

II. Despesas de bolso     

           1.  Custos de viagem     

           2.  Diárias     

           3.  Comunicação     

           4.  Reprodução     

           5.  Aluguel de equipamentos     

           6.  Outros     

III. Outros custos relacionados     

 

[Nome e assinatura da pessoa autorizada pelo 

Prestador de Serviços] 

[Designação] 

[Data] 
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Anexo 3 
 

 
Termo de Referência 

 
 
1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de tradução simultânea nos seguintes 
idiomas: Português – Francês – Português necessário à realização da atividade de formação de técnicos africanos 
em cotonicultura, no âmbito do Projeto BRA/12/002/S006, conforme especificado a seguir: 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 Relação dos serviços a serem contratados: 
 

Item Especificação do Serviço 
Nº previsto de 
Participantes 

Dias 

1 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
interpretação simultânea nos seguintes idiomas: Português – Francês – 
Português necessário à realização do curso de formação para técnicos 
africanos em cotonicultura a realizar-se, em Lavras, Minas Gerais no período 
de 19 de junho a 14 de setembro 2017, prevista no projeto 
BRA/12/002/S006. 
 
OBS: 
1 – Interpretação simultânea, entre 3 e até 8 horas dia. 
2 - Será necessária a utilização de sistema de interpretação simultânea 
portátil, conhecido como tour guide. para as aulas no campo em Lavras e 
durantes a aulas e práticas de campo na cidades de Catuti, Mato Verde, 
Montes Claros, Boa Esperança, Uberlândia, Patos de Minas, Madre de Deus 
e Belo Horizonte. 
3 – Os dias de viagem durante a semana ou fins de semana não requererão 
os serviços de interpretação. 
4 - Será necessário a locação de sistema de tradução simultânea de 
conferências/auditórios (cabine, mesa de som com 6 canais,  headsets, 
microfones, 2 microfones sem fio e som ambiente para os eventos em sala 
de aula no Campus da UFLA, em Lavras 
5 – Programa, ver Anexo I 
6 – Os dias não indicados no Programa, Anexo I, não irão requerer serviços 
ou equipamentos.  
7 – Programa completo com disciplinas ver Anexo II 

40 

 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 

410 

Horas 

 
2.1 – Equipamentos para Interpretação Simultânea 

2.1.1- Para auditório, palestras, dias de campo e laboratórios: Sistema de tradução simultânea 
portátil, conhecido como tour guide,  e equipamentos de sonorização, para os idiomas: 
Português=Francês; 
O equipamento de interpretação de conferências deve: 

I. ser apropriado para a realização dos serviços; 
II. ter garantia de transmissão de áudio de alta fidelidade, de dois a seis canais distintos, 

com cabines isoladas acusticamente e livres de interferência mútua, com difusão de sinal FM 
ou por sinal infravermelho quando forem necessários; 

III. possuir receptores sem fio, de modo a permitir mobilidade aos usuários; 
IV. possuir transmissores; e 
V – Sonorização PARA AS AULAS OU PALESTRAS  
VI – 1 Megafone para as atividades no campo 
 

2.2 – Recursos Humanos 
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 2.2.1 Tradução simultânea 

Deverá ser disponibilizada equipe de tradutores e intérpretes suficiente para cobrir todos os 
eventos, em sua totalidade, considerando o respeito à carga horária/jornada de trabalho de 8 horas 
diárias, por 64 dias, entre aulas que serão ministradas em sala de aula na Universidade Federal de Lavras, 
Minas Gerais e durante as visitas e treinamento no campo na cidades: Catuti, Mato Verde, Montes Claros, 
Boa Esperança, Uberlândia, Patos de Minas e Madre de Deus, Belo Horizonte. 

A empresa contratada deverá apresentar com antecedência os currículos dos intérpretes para 
aprovação da área técnica do Beneficiário. Os intérpretes  deverão apresentar os seguintes atributos: 

• Formação de nível superior; 
• Proficiência comprovada no idioma de trabalho; 
• Experiência comprovada em interpretação (tradução simultânea em sistema de cabine); 

 As atividades em auditório e eventos externos não acontecerão 
concomitantemente.  

 
Combinações de idiomas: Português=Francês=Português 
  

3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Menor preço global mediante atendimento das especificações solicitadas. 
 

4. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS CONTRATADAS  

4.1 A empresa contratada deverá disponibilizar intérpretes, para a realização de serviços de 
interpretação, conforme quadro “Especificação do Serviço”, observando a quantidade de horas/dia para 
cada etapa; 
 
4.2 O transporte e a instalação dos equipamentos de tradução e de sonorização são de responsabilidade 
exclusiva da empresa contratada. Todos os equipamentos deverão estar instalados e testados com todos 
os recursos solicitados funcionando perfeitamente até as 07h30 do primeiro dia do evento; 
 
4.3 Todo e qualquer equipamento que apresentar defeito ou incompatibilidade deverá ser 
imediatamente substituído pela empresa fornecedora dos serviços, sem ônus à contratante; 
 
4.4 A contratada será responsável por pela logística e custos de hospedagem da equipe de interpretes e 
outros, em Lavras, bem como pelo bilhete aéreo e traslado do aeroporto de chegada até Lavras; O 
aeroporto mais próximo de Lavras é Guarulhos ou Congonhas, distando aproximadamente 450 Km de 
Lavras.   
 
4.5 A contratada será responsável pela hospedagem e refeições da equipe de interpretes quando estes 
estiverem em deslocamento para outras localidades, conforme o programa do curso Anexo I. (verifique 
item 5.1); 
 
 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

5.1 O contratante disponibilizará serviço de transporte para intérpretes entre Lavras  e as cidades onde 
acontecerão visitas técnicas e os treinamentos em campo, conforme o programa do curso constantes do 
Anexo I e detalhamento de disciplinas no Anexo II; 
 
5.2 O contratante disponibilizará o material a ser utilizado nas aulas, com a devida antecedência; 
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6. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento poderá ser efetuado em até 3 parcelas, conforme abaixo: 
 
1º Pagamento – equivalente a 35% do valor total do contrato – após a conclusão das aulas ministradas 
durante o mês de junho; 
2º Pagamento – equivalente a 30% do valor total do contrato – após a conclusão das aulas ministradas 
até o dia 18 de agosto; 
3º Pagamento – saldo restante, após a conclusão do curso.  
 
A nota fiscal deverá ser emitida em nome do PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento CNPJ 03.723.329/0001-79 – Projeto do Projeto BRA/12/002/S006. 
 

7. OBSERVAÇOES GERAIS 

• Eventuais custos incidentes não previstos neste Termo deverão correr a cargo da empresa 
contratada; 
 

• Caso a empresa julgue necessária a subcontratação dos serviços, essa deverá constar de sua 
proposta, sendo obrigatória a confirmação da empresa segunda e/ou terceira por meio de carta para 
a autorização prévia pelo PNUD; 
 

• No caso de serviços realizados por subcontratação de empresa o PNUD não assume nenhuma 
responsabilidade para com as empresas subcontratadas. 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA  

PROJETO/SUBPROJETO BRA/12/002/S006 
 

PROGRAM DO CURSO  
 

- Período:  19 de  junho a 14 de setembro de 2017 

- Público:   40 Técnicos 
 

Horário/horas 
Segunda-feira 

Dia 19 de junho 2017 

 Manhã  
3 horas 

Palestra / Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

 Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

Tarde 
3 horas 

Abertura do Curso  –  Reitoria UFLA , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestra / conferencia 

 

Horário 
terça-feira 

Dia 20 de junho de 2017 

Manhã 
3 horas 

Palestra / Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

Tarde  
3 horas 

Banco  – Campus / UFLA, Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento tour guide 

 

Horário 
quarta-feira 

Dia 21 de junho de 2017 

08h00 – 12h00 
4 horas 

Palestra / Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG –  
Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

Tarde 
2 horas 

Visita à Prefeitura de Lavras/ MG 

Tradução simultânea com equipamento tour guide 

 

Horário 
quinta-feira 

Dia 22 de junho de 2017 

08h00 – 12h00 
4 horas 

Palestra / Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

Tarde 
3 horas 

Matrícula e carteira de estudantes, Campus / UFLA  

Tradução simultânea com equipamento tour guide 

 

Horário 
sexta-feira 

Dia 23 de junho de 2017 

Manhã 
Tarde 

6 horas 
Visita técnica ao Campus da UFLA 

Tradução simultânea com equipamento tour guide  

 

Horário 
domingo 

Dia 25 de junho de 2017 

Manhã 
Viagem para o Norte de Minas: Catuti  e  Mato Verde  

Tarde 
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Instruções de viagem a cargo de pessoa da UFLA  

 

Horário 
De segunda-feira a sábado 

Dias 26 junho a 1 de julho  de 2017 

Manhã e  
Tarde 

Total 42 horas 

Aulas Práticas no campo em Catuti e Mato Verde e, no sábado, um Dia de Campo, no sábado - 
Apresentação dos sistemas africanos de produção agrícola / Sistemas tradicionais e Plantio Direto 

Tradução simultânea com equipamento tour guide e megafone 

 

Horário 
domingo 

Dia 02 de julho de 2017 

Manhã Viagem para Montes Claros  

Tarde Descanso 

Instruções de viagem a cargo de pessoa da UFLA 

 

Horário 
De segunda a quarta-feira 

Dias 3 a 5 de julho de 2017 

Manha e 
Tarde 

Total 18 horas 
Aulas Práticas no campo / Montes Claros 

Tradução simultânea com equipamento tour guide e megafone 

 

Horário 
quinta-feira 

Dia 6 de julho de 2017 

Manhã Viagem de retorno para Lavras 

Tarde Descanso 

 

Horário 
sexta-feira e segunda-feira 

Dias 7 e 10 de julho de 2017 

Manha e tarde 
Total 12 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
terça-feira 

Dia 11 de julho de 2017 

Manha e tarde 
6 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

  

Horário 
quarta-feira 

Dia 12 de julho de 2017 

Manha                  Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 
4 horas             Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 
 

Tarde                  Visita técnica  - Industria têxtil Nemi 
4 horas           

Tradução simultânea com equipamento tour guide e megafone 

Horário 
quinta-feira e sexta- feira 

Dias  13 e 14 de julho de 2017 

Manha e tarde Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

12 horas  
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Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
segunda e terça -feira 

Dias 17 e 18 de julho de 2017 

Manha e Tarde 
12 horas Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
quarta-feira 

Dia 19 de julho de 2017 

Manhã  
4 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

Tarde  
4 horas 

Prática no campo 

Tradução simultânea com equipamento tour guide e megafone 

 

Horário 
quinta e sexta-feira  

Dias 20 e 21 de julho de 2017 

Manhã e Tarde 
12 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
segunda a sexta-feira  

Dias 24 a 28 de julho de 2017 

Manhã e Tarde 
24 horas 

Laboratorio de sementes / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento tour guide 

 

Horário 
segunda e terça-feira  

Dias 31 de julho e 1 de agosto de 2017 

Manhã e Tarde 
16 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
quarta-feira  

Dia 02 de agosto de 2017 

08h00 – 12h00 
4 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

14h00 – 18h00 
4 horas 

Campo / UFLA 

Tradução simultânea com equipamento tour guide 

 

Horário 
quinta e sexta-feira 

Dias  3 e 4 de agosto de 2017 

Manhã  
6 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 
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Tarde 
6 horas 

Campo / UFLA 

 Tradução simultânea com equipamento tour guide 

  

Horário 
segunda e terça-feira  

Dias 7 e 8 de agosto de 2017 

Manhã e Tarde 
12 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
quarta-feira  

Dia 9 de agosto de 2017 

Manhã e Tarde 
6 horas 

Lavras - Boa Esperança, / MG 

Boa Esperança 

Tradução simultânea com equipamento tour guide 

 

Horário 
quinta-feira  

Dia 10 de agosto de 2017 

Manhã e Tarde 
8 horas 

Sala de Aula / UFLA  , Lavras / MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
sexta-feira  

Dia 11 de agosto de 2017 

Manhã e Tarde 
8 horas 

Lavras – Tres Pontas / MG 

Tres Pontas 

Tradução simultânea com equipamento tour guide 

 

Horário 
segunda-feira  

Dia 14 de agosto  de 2017 

Manhã Viagem para Uberlândia 

Tarde Descanso   

Instruções de viagem a cargo de pessoa da UFLA 

 

Horário 
De terça a sexta-feira  

Dias 15 a 18 de agosto  de 2017 

Manhã e Tarde 
24 horas 

Aulas/Prática de campo 

Tradução simultânea com equipamento tour guide, megafone 

 

Horário 
sábado  

Dia 19 de agosto de 2017 

Manhâ Viagem para Patos de Minas  

Tarde Descanso   

Instruções de viagem a cargo de pessoa da UFLA 

 

Horário 
De segunda a quarta-feira  

Dias 21 a 23 de agosto  de 2017 

Manhã e Tarde 
24 horas 

Aula Teórica e Prática de campo 
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Tradução simultânea com equipamento tour guide, megafone 

 

Horário 
quinta-feira  

Dia 24 de agosto de 2017 

Manhã  Viagem para Lavras  

Tarde Descanso   

Instruções de viagem a cargo de pessoa da UFLA 

 

Horário 
sexta-feira  

Dia 25 de agosto  de 2017 

Manhã e Tarde 
8  horas 

Sala de aula / UFLA, MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
segunda e terça-feira 

Dias 28 e 29 de agosto de 2017 

Manhãs 
8 horas 

Campo / UFLA, MG  

Tradução simultânea com equipamento tour guide, megafone 

Tardes 
8 horas 

Sala de Aula / UFLA,  MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
 quarta e quinta-feira  

Dias 30 e 31 de agosto  de 2017 

Manhã e Tarde 
16 horas 

Sala de Aula / UFLA,  MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
sexta-feira 

Dia 1 de setembro de 2017 

Manhã e Tarde 
8 horas 

Campo / UFLA, MG 

Tradução simultânea com equipamento tour guide, megafone 

 

Horário 
Segunda-feira e terça-feira 

Dias 4 e 5  de setembro de 2017 

Manhã e Tarde 
16 horas 

Seminário técnico /Sala de Aula, UFLA, MG 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
 quarta-feira  

Dia 6  de setembro  de 2017 

Manhã Viagem à Belo Horizonte /  

Instruções de viagem a cargo de pessoa da UFLA 

Tarde 
6 horas 

Campo 

Tradução simultânea com equipamento tour guide, megafone  

 

Horário 
quinta e sexta-feira  

Dias 7 e 8 de setembro  de 2017 
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Manhã e Tarde 
16 horas 

Seminário técnico / Sala de aula / BH 

Tradução simultânea com equipamento tour guide  

 

Horário 
Sábado   

Dia 9 de setembro  de 2017 

Manhã Viagem para Lavras 

Tarde Descanso  

Instruções de viagem a cargo de pessoa da UFLA 

 

Horário 
segunda e  terça-feira  

Dias  11 e 12 setembro  de 2017 

Manhã e Tarde 
12 horas 

Visitas Técnicas  / Lavras (INCT Café) e Madre de Deus (Sistema agroflorestal) 

Tradução simultânea com equipamento tour guide, megafone  

 

Horário 
quarta-feira  

Dia 13 de setembro de 2017 

Manhã e Tarde 
6 horas 

Sala de aula / UFLA, Lavras 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 

 

Horário 
quinta-feira  

Dia 14 setembro de 2017 

Manhã 
3 horas 

Formatura 

Tradução simultânea com equipamento para palestras / conferência 
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ANEXO II  PROGRAMA DO CURSO  

Projeto  BRA/12/002/S006 Aperfeiçoamento de Técnicos Africanos em Cotonicultura 

Dia Atividades/Detalhamento 
Nº 

Horas 
Local 

1 
Sábado 
17/06 

Recepção dos profissionais africanos no Aeroporto de Guarulhos - Guarulhos 

Transporte da 1ª turma de alunos - Guarulhos 

Transporte da 2ª turma de alunos - Guarulhos 

2 
Domingo 

18/06 

Descanso em Lavras   Lavras 

Dia livre     

  

3 
Segunda 

19/06 

Reunião com estudantes para dar as informações sobre o curso 2 
Hotel / Sala de 

Aula 

Informações sobre o local de aula teórica e questões operacionais - - 

Abertura oficial do curso 3 Reitoria  

4 
Terça 
20/06 

Palestra da ABC sobre cooperação com países africanos 3 Sala de Aula 

Apresentação no Banco do Brasil/Agência UFLA para receber os valores 
das diárias 

2 Campus UFLA 

5 
Quarta 
21/06 

Palestras da coordenação do curso e da Diretoria de Relações 
Internacionais e Pró Reitorias da UFLA 

4 Sala de Aula 

Visita a Prefeitura Municipal de Lavras 2 Prefeitura 

6 
Quinta 
22/06 

Palestra sobre uso de bibliotecas 4 Sala de Aula 

Matrícula e carteira de estudantes 2 Campus UFLA 

7 
Sexta 
23/06 

Visita técnica ao campus universitário da UFLA 6 Campus UFLA 

8 Sábado Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

9 Domingo Viagem para o Norte de Minas: Catuti, Mato Verde e Montes Claros - - 

  

10 
Segunda 

26/06 
Fisiologia do Algodoeiro - Fases vegetativas e reprodutivas da planta / 
Fitologia do algodoeiro herbáceo e arbóreo 

6 
Catuti/Mato 

Verde 

11 
Terça 
27/06 

Tecnologias para a implantação da cultura algodoeira - manejo pós 
colheita 

6 
Catuti/Mato 

Verde 

12 
Quarta 
28/06 

Manejo da cultura do algodão visando o controle de pragas e doenças 8 
Catuti/Mato 

Verde 

13 
Quinta 
29/06 

Estrutura e organização da produção e dos produtores de algodão 4 
Catuti/Mato 

Verde 

Equipamentos e tecnologias para aplicação de produtos químicos 4 
Catuti/Mato 

Verde 

14 
Sexta 
30/06 

Tecnologia de colheita manual e beneficiamento do algodão em caroço 6 
Catuti/Mato 

Verde 

Visita técnica onde será instalada a nova algodoeira em Catuti-MG 2 
Catuti/Mato 

Verde 

15 
Sábado 
01/07 

Dia de Campo - Apresentação dos sistemas africanos de produção 
agrícola / Sistemas tradicionais e Plantio Direto 

6 
Catuti/Mato 

Verde 

16 
Domingo 

02/07 
Viagem para Montes Claros e descanso - Montes Claros 
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Dia Atividades/Detalhamento 
Nº 

Horas 
Local 

17 
Segunda 

03/07 
Sustentabilidade da produção agricola 6 Montes Claros 

18 
Terça 
04/07 

Segurança nas atividades agricolas e alimentar 6 Montes Claros 

19 
Quarta 
05/07 

Tecnologias para o controle de pragas e doenças 6 Montes Claros 

20 
Quinta 
06/07 

Viagem para Lavras - Lavras 

21 
Sexta 
07/07 

Cadeia produtiva do algodão 6 Sala de Aula 

22 
Sábado 
08/07 

Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

23 
Domingo 

09/07 
Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

  

24 
Segunda 

10/07 
Algodão - Mercado de fibras texteis / Importância econômica e social 6 Sala de Aula 

25 
Terça 
11/07 

Algodão no mundo - Características das regiões produtoras no mundo: 
produção e produtividade de fibras 

6 Sala de Aula 

26 
Quarta 
12/07 

Algodão, fibra, fios, panos e roupas / Importação, exportação e 
comercialização 

4 Sala de Aula 

Visita técnica a Indústria Textil Nemir 4 Campo 

27 
Quinta 
13/07 

Ambiente Agrícola - Fatores agroclimatológicos 6 Sala de Aula 

28 
Sexta 
14/07 

Ambiente Agrícola - Fatores agroclimatológicos 6 Sala de Aula 

29 
Sábado 
15/07 

Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

30 
Domingo 

16/07 
Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

  

31 
Segunda 

17/07 
Ambiente Agrícola - Fatores agroclimatológicos 6 Sala de Aula 

32 
Terça 
18/07 

Ambiente Agrícola - Fatores agroclimatológicos 6 Sala de Aula 

33 
Quarta 
19/07 

Algodão - Botânica - Organogenia e Fenologia 4 Sala de Aula 

Solos para algodoeiro 4 Campo 

34 
Quinta 
20/07 

Algodão - Anatomia de raiz, caule, ramos, folhas,flores, frutos, sementes 
e fibra 

6 Sala de Aula 

35 
Sexta 
21/07 

Produção de sementes de algodão e transgênia no algodoeiro 6 Sala de Aula 

36 
Sábado 
22/07 

Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

37 
Domingo 

23/07 
Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

          

38 
Segunda 

24/07 

Fisiologia, produção e beneficiamento de sementes de algodão 

6 

Laboratório de 
Sementes / UFLA 

39 
Terça 
25/07 

6 

40 
Quarta 
26/07 

6 



 19 

41 
Quinta 
27/07 

6 

42 
Sexta 
28/07 

6 

 

Dia Atividades/Detalhamento 
Nº 

Horas 
Local 

43 
Sábado 
29/07 

Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

44 
Domingo 

30/07 
Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

  

45 
Segunda 

31/07 

Zoneamento Agroclimático 6 Sala de Aula 

Época de semeadura 2 Sala de Aula 

46 
Terça 
01/08 

Melhoramento genético do algodoeiro / características importantes 8 Sala de Aula 

47 
Quarta 
02/08 

Máquinas e mecanização necessárias para a cultura do algodoeiro 4 Sala de Aula 

Manejo de Solos 4 Campo 

48 
Quinta 
03/08 

Manejo de Solos - Conservação e melhoramento do solo (SPD) 6 
Sala de Aula / 

Campo 

49 
Sexta 
04/08 

Manejo de Solos - Conservação e melhoramento do solo (SPD) 6 
Sala de Aula / 

Campo 

50 
Sábado 
05/08 

Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

51 
Domingo 

06/08 
Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

          

52 
Segunda 

07/08 
Tecnologias para implantação da cultura algodoeira 6 Sala de Aula 

53 
Terça 
08/08 

Nutrição do algodoeiro e fertilidade do solo - cálculo 6 Sala de Aula 

54 
Quarta 
09/08 

Sistemas de produção / Agronegócio 6 
Boa Esperança - 

MG 

55 
Quinta 
10/08 

Sistemas de produção agrícola para restauração do solo 8 Sala de Aula 

56 
Sexta 
11/08 

Produção de adubos organominerais - compostagem 8 Três Pontas - MG 

57 
Sábado 
12/08 

Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

58 
Domingo 

13/08 
Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

          

59 
Segunda 

14/08 
Viagem para Uberlândia - Uberlândia 

60 
Terça 
15/08 

Manejo pós-colheita do algodão - Avaliação 6 Uberlândia 

61 
Quarta 
16/08 

Manejo pós-colheita algodão / Avaliação (Controle de Pragas)  6 Uberlândia 

62 
Quinta 
17/08 

Tecnologia de manejo de plantas de algodão 6 Uberlândia 

63 
Sexta 
18/08 

Tecnologia para controle de plantas daninhas 6 Uberlândia 

64 
Sábado 
19/08 

Viagem para Patos de Minas - Patos de Minas 

65 Domingo Descanso Dia Livre - Sem tradução   Patos de Minas 
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20/08 

 

Dia Atividades/Detalhamento Nº Horas Local   

66 Segunda 21/08 Equipamentos e máquinas para colheita mecânica 8 
Patos de 
Minas / 
Campo 

67 Terça 22/08 Colheita mecânica / Avaliações 8 
Patos de 
Minas / 
Campo 

68 Quarta 23/08 Beneficiamento de Algodão em caroço 8 
Patos de 
Minas / 
Campo 

69 Quinta 24/08 Viagem para Lavras     

70 Sexta 25/08 Custos e rentabilidades na cultura do algodão 8 Sala de Aula 

71 Sábado 26/08 Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

72 Domingo 27/08 Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

  

73 Segunda 28/08 Extração de óleo e bioenergia 8 
Campo / Sala 

de Aula 

74 Terça 29/08 Controle de Plantas Daninhas na cultura do algodoeiro 8 
Campo / Sala 

de Aula 

75 Quarta 30/08 Controle de Pragas na cultura do algodoeiro 8 Sala de Aula 

76 Quinta 31/08 Controle de Doenças na cultura do algodoeiro 8 Sala de Aula 

77 Sexta 01/09 Tecnologia de aplicação de produtos químicos 8 Campo 

78 Sábado 02/09 Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

79 Domingo 03/09 Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

          

80 Segunda 04/09 Seminário técnico 8 Sala de Aula 

81 Terça 05/09 Seminário técnico 8 Sala de Aula 

82 Quarta 06/09 Viagem a BH - Projetos de Sustentabilidade 6 Campo 

83 Quinta 07/09 Seminário técnico 8 Sala de Aula 

84 Sexta 08/09 Seminário técnico 8 Sala de Aula 

85 Sábado 09/09 Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

86 Domingo 10/09 Descanso Dia Livre - Sem tradução   Lavras 

Dia Atividades/Detalhamento Nº Horas Local   

87 Segunda 11/09 Visita técnica ao INCT-Café / Inovação - Parque Tecnológico 6 Lavras 

88 Terça 12/09 
Sustentabilidade - Sistema Agroflorestal - Integração 
Lavoura Pecuária 

6 
Madre de 
Deus - MG 
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89 Quarta 13/09 
Alimentação animal / caroço / biomassa residual / Produtos 
inovadores com caroço de algodão 

6 Lavras 

90 Quinta 14/09 Formatura 3 Lavras 
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Anexo 4 
 

   Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD               

 
 
 

 

 

 
Modelo Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Profissional  

Nº   
 

 
  
 
     
 

 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD  
Escritório do Brasil 

 
 
 
 

CONTRATADO(A) – (Nome/Título completo, incluindo S.A., LTDA, etc...) 
CNPJ/MF nº:  xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto BRA/__/____ – (Título/Nome completo) 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROFISSIONAL Nº  
Data: ____/____/____ 

 
Prezado Sr. / Sra. , 
 
 
Ref.: BRA/______/______, (Título/nome completo), de acordo com o Documento de Projeto (PRODOC) 
assinado em dia/mês/ano com a agência executora (doravante denominada Beneficiário) e com 
referência ao produto XXX, resultado XXX, atividade XXX. 
 
Considerando que a empresa [nome comleto, incluindo S.A., LTDA. etc..] demonstrado possuir os 
requisitos profissionais necessários, pessoal e recursos técnicos para a execução dos Serviços oriundos 
do Edital de Concorrência Pública Nacional/Internacional (RFP/ITB) nº [número/ano], objeto de 
aprovação, pelo CAP/RACP/ACP, na Reunião nº [numero], ddatada de [dia]) de [mês] de [ano]  – Caso nº 
[número], cujo objeto é a [objeto completo]. 
 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (doravante denominado PNUD), órgão 
subsidiário da Organização das Nações Unidas, com sede em Nova Iorque e representação no Setor de 
Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto “C” – Lote 17 – Complexo Sérgio Vieira de Mello, 
Brasília – D.F. – Brasil –  CEP: 70800-400, neste ato representado pelo seu Diretor de Pais do PNUD no 
Brasil, o Sr. Didier Trebucq, deseja contratar o(a) [compania, organização, instituto], devidamente 
constituída sob as leis [nome do País] (doravante  denominado(a) CONTRATADO(A) localizado(a)  no(a) 
[endereço completo, incluindo CEP], neste ato representada pelo seu [Cargo/Título completo] , Sr(a). 
[nome completo] para executar o objeto do Edital de Concorrência Pública Nacional/Internacional 
(RFP/ITB) nº xx-xxx/xxxx, mencionado acima de acordo com o seguinte Contrato: 
 
1. Documentos do Contrato 
 
 1.1. Este Contrato está sujeito às Condições Gerais do PNUD para Serviços Profissionais, que é 

parte integrante deste instrumento como Anexo I. As disposições deste Anexo regerão a 
interpretação do presente Contrato e de nenhum modo se considerará que o conteúdo do 
Contrato e de qualquer outro Anexo derrogue o conteúdo de tais disposições, salvo que se 
estabeleça o contrário de forma expressa no Item 4 (Condições Especiais) deste instrumento. 
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 1.2. O(A) CONTRATADO(A) e o PNUD também concordam em se obrigar pelas disposições 
contidas nos documentos a seguir listados, os quais prevalecerão uns sobre os outros, com a 
seguinte ordem de prevalência: 

 
 a) este instrumento; 
 
 b)  Condições Gerais do PNUD para Contratos de Serviços Profissionais, anexo ao presente 

instrumento como Anexo I; 
 
 c) Termo de Referência [ref. e datado de], anexo ao presente instrumento como Anexo II; 
 
 d) a Proposta Comercial do(a) CONTRATADO(A) [ref. e datada de] , anexo ao presente instrumento 

como Anexo III; 
 

e) a Proposta Técnica do(a) CONTRATADO(A) [ref. e datada de], conforme detalhada na(s) ata(s) 
acordada(s) da(s) reunião(ões) de negociação datada(s) de XXXXXXX, sendo que estes documentos, 
embora não anexado(s) ao presente Contrato, dele também constitui(em) parte integrante. 
 

 1.3. Todo o anterior constituirá o Contrato entre o(a) CONTRATADO(A) e o PNUD, substituindo 
o conteúdo de toda outra negociação ou acordo, já efetuados  seja em forma oral ou escrita, em 
relação ao presente Contrato. 

 
2. Obrigações do(a) CONTRATADO(A) 
 
 2.1. O(A) CONTRATADO(A) desempenhará e executará os serviços descritos no Anexo II com a 

diligência e eficiência devidas e de acordo com o presente Contrato. 
 
 2.2. O(A) CONTRATADO(A) proverá os serviços por meio do pessoal chave que se enumera a 

seguir: 
 

Nome       Função/              Nacionalidade    Período dos Serviços 
                 Especialização 
………      ………………        ……………       ……………………  
………      ………………        ……………       …………………… 

 
  2.3. Qualquer mudança no pessoal chave acima mencionado requer a aprovação prévia 

de _____________, do PNUD. 
 
 2.4. O(A) CONTRATADO(A) proverá todo o apoio técnico e administrativo necessário para 

garantir a execução tempestiva e satisfatória dos serviços. 
 
 2.5. O(A) CONTRATADO(A) entregará ao Beneficiário os produtos que se especificam abaixo de 

acordo com o seguinte cronograma: 
 
 [LISTA DOS SERVIÇOS]           [INDICAÇÃO DAS DATAS DE ENTREGA] 
 e.g. 
 
 Relatório de Progresso   ../../.... 
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 ...............    ../../.... 
 Relatório Final    ../../.... 
 
 2.6. Todos os relatórios deverão ser escritos em inglês e/ou português e deverão descrever, em 

detalhes, os serviços prestados sob a égide deste contrato durante o período de tempo coberto por 
tal relatório. Todos os relatórios deverão ser transmitidos pelo(a) CONTRATADO(A) por 
Correio/COURIER (via original) e por “e-mail” (cópia escaneada) para o endereço do PNUD, 
determinado no item 9.1. abaixo. 

 
 2.7.   O(A) CONTRATADO(A) reconhece e garante a precisão de toda a informação e dados 

submetidos ao PNUD no âmbito deste Contrato assim como a qualidade dos produtos e 
relatórios previstos no presente contrato, sempre de acordo com os padrões mais elevados  do 
mercado e de profissionalismo. 

  
3. Preço e Pagamento  
 
 3.1. Em contraprestação pela execução integral e satisfatória dos serviços do presente 

Contrato, o PNUD pagará ao(à) CONTRATADO(A) a importância de R$ (Reais) [INSERIR VALOR E 
MOEDA EM NUMERAL E POR EXTENSO] . 

 
     OU 

 3.1. Em contraprestação pela execução integral e satisfatória dos serviços do presente 
Contrato, o PNUD pagará ao(à) CONTRATADO(A) a importância, equivalente em Reias (R$), de 
US$ ou outra moeda estrangeira [INSERIR VALOR E MOEDA EM NUMERAL E POR EXTENSO]. 
Para a conversão será utilizada a Taxa de Câmbio das Nações Unidas para o Brasil do mês da 
emissão da Nota Fiscal. 
(http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx) 

 
 
 3.2. O preço deste Contrato não estará sujeito a revisão ou ajuste devido a variações cambiais, 

de preços ou de custos efetivos incorridos pelo(a) CONTRATADO(A) na execução dos serviços 
previstos neste Contrato. 

 
 3.3. Os pagamentos efetuados pelo PNUD ao(à) CONTRATADO(A) não eximem o(a) 

CONTRATADO(A) de suas obrigações sob este Contrato nem serão considerados como aceitação 
por parte do PNUD da execução dos Serviços por parte do(a) CONTRATADO(A). 

 
 3.4. O PNUD efetuará os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) após a aceitação dos serviços e 

produtos pelo PNUD / Agência Executora e contra a apresentação pelo(a) CONTRATADO(A) do 
original da Nota-Fiscal/Fatura, referente a cada etapa realizada, na esteira do cronograma e seus 
respectivos valores abaixo listados/ a esteira do cronograma e seus respectivos valores constantes 
da Proposta Comercial da CONTRATADA, anexa ao presente Instrumento como Anexo III. 

 
 As respectivas Notas-Fiscais/Faturas indicarão as etapas completadas e o valor correspondente. 
  

3.5. O(A) CONTRATADO(A) apresentou garantia de execução em favor do PNUD,  
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, com validade de 30 (trinta) dias 
após a data de término da vigência do Contrato. 
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4. Condições Especiais  
 

4.1. A responsabilidade pela segurança do(a) CONTRATADO(A), de seu pessoal e de sua 
propriedade, e de propriedade do PNUD em  custódia do(a) CONTRATADO(A) será do(a) 
CONTRATDO(A). 

 
4.1.1. Segurança  
 
O(A) CONTRATADO(A) deverá: 

 
(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 do(a) 

CONTRATADO(A), e da completa implementação do plano de segurança; 
 

4.1.2. O PNUD se reserva no direito de verificar se tal plano está em execução, e de 
sugerir modificações ao plano quando necessário. A falha  em  manter e 
implementar um plano de segurança apropriado como requerido neste Contrato 
deverá ser considerada uma  quebra  do  contrato. O(A) CONTRATADO(A) 
deverá permanecer o único responsável pela segurança do seu pessoal e da 
propriedade do PNUD sob sua custódia como estabelecido no parágrafo 4.1.1. 
acima.  

 
4.2. Auditorias e Investigações 

 
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 do(a)   
CONTRATADO(A)   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,  o(a)   CONTRATADO(A) deverá reembolsar 
tais valores imediatamente. Na hipótese do(a) CONTRATADO(A)  falhar em reembolsar tais 
valores, o PNUD se reserva no direito de buscar reparação e/ou tomar quaisquer outras medidas 
que sejam consideradas necessárias; 

 
4.2.1. O(A)  CONTRATADO(A) 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 do(a) 
CONTRATADO(A) em geral. O direito do PNUD de conduzir uma investigação e a 
obrigação do(a) CONTRATADO(A) de obedecer aos resultados de tal investigação 
não deverão cessar  mediante  expiração  ou encerramento antecipado  do 
Contrato. O(A) CONTRATADO(A) 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 do(a) 
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CONTRATADO(A) de disponibilizar  seu pessoal e qualquer documentação para 
esses propósitos e de conceder ao PNUD acesso às instalações do(a) 
CONTRATADO(A). O(A) CONTRATADO(A) 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 inspeções, auditorias 
de pós-pagamento ou investigações conduzidas pelo PNUD nos termos deste 
Contrato. 

 
4.3. Anti-terrorismo 
 
O(A) CONTRATADO(A) 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. 

 
 
5. Envio de Notas Fiscais / Faturas  
 
 5.1. As Notas-Fiscais/Faturas originais deverão ser enviadas através do correio pelo(a) 

CONTRATADO(A), referente a cada pagamento seguindo os termos deste contrato para o seguinte 
endereço: 

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
 5.2. Notas Fiscais / Faturas enviadas por fax não serão aceitas.  

 
 

6. Tempo e forma de pagamento 
 

6.1. As Notas Fiscais / Faturas deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias a partir de sua 
aceitação. O PNUD deverá envidar esforços para aceitá-las ou informar ao(à) CONTRATADO(A) de 
seu de sua não aceitação dentro de um prazo razoável a partir do (a)recebimento de sua não 
aceitação ou aceitação por parte da agência executora.  
 
6.2.  Todos os pagamentos deverão ser feitos pelo PNUD por meio da seguinte conta bancária 
de titularidade do(a) CONTRATADO(A): 
 
_______________________ [NOME DO BANCO] 
 
_______________________ [NÚMERO DA CONTA / AGÊNCIA] 
 
_______________________ [ENDEREÇO DO BANCO]  
 

7. Entrada em vigor. Limite de tempo.  



 28 

 
 

7.1.  Este contrato entrará em vigor após as assinaturas das duas partes. 
 
7.2.  O(A) CONTRATADO(A) deverá iniciar seus trabalhos até _____ [INSERIR A DATA] e deverá 
completar os serviços dentro de ________ [INSERIR NÚMERO DE DIAS OU MESES] de tal início.  
 
7.3.  Todos os prazos contidos neste Contrato serão considerados como da essência do contrato 
no que se refere à execução dos serviços. 

 
8.  Modificações. 
 
 8.1. Qualquer modificação a este Contrato somente será feita por escrito, mediante termo aditivo 

celebrado entre as partes e devidamente firmado pelo representante autorizado do(a) 
CONTRATADO(A) e _______________ [NOME E TÍTULO], do PNUD. 

 
9.  Notificações 
 
 9.1.  Qualquer notificação ou solicitação relacionada ao presente Contrato deverá ser feita por 

escrito de acordo com os dados do PNUD, da Agência Executora e do(a) CONTRATADO(A), 
conforme abaixo: 

 
 Pelo 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD 
Endereço: Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto “C” – Lote 17 – Complexo 
Sérgio Vieira de Mello, Brasília – D.F. – Brasil –  CEP: 70800-400 

 Telefone: 55 61 3038-9300 
 Fax:        55 61 3038-9010 
 CNPJ/MF nº:  03.723.329/0001-79 

Didier Trebucq – Diretor de País do PNUD no Brasil  
 

Pelo(a) 
CONTRATADO(A) 
[Nome completo, incluindo S.A./LTDA, etc..] 
Endereço:  [Completo, incluindo CEP] 
Telefone:  55 [ DDD]  [ telefone] 
Fax:          55 [ DDD]  [fax] 
Email(s):  
CNPJ: 

Representante(s) Autorizado(s):  [nome completo] – [Cargo/Título completo] 
 

Pelo 
BENEFICIÁRIO 
Agência executora: [Nome completo] 
Endereço:  [Completo, incluindo CEP] 
Telefone:  55 [ DDD]  [ telefone] 
Fax:          55 [ DDD]  [fax] 
Representante(s) Autorizado(s):  [nome completo] – [Cargo/Título completo] 
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Pelo 
PROJETO 
BRA/xx/xxx – [Nome/Ttítulo completo] 
Endereço:  [Completo, incluindo CEP] 
Telefone:  55 [ DDD]  [ telefone] 
Fax:          55 [ DDD]  [fax] 
Representante(s) Autorizado(s):  [nome completo] – [Cargo/Título completo] 

 
Se os termos e condições acima são de sua concordância, na forma em que estão dispostas nesta carta e nos 
documentos de contrato, por favor, rubrique cada página desta carta e de seus anexos e retorne a este 
Escritório uma via original deste contrato, devidamente datada e assinada.  

As partes concordam desde já que, em caso de divergência de interpretação quanto aos termos e condições 
previstos nesta carta ou em qualquer outro documento que componha o presente contrato, a versão em 
inglês prevalecerá.   

Atenciosamente, 

 
Pelo(a) [INSERIR NOME DA EMPRESA / ORGANIZAÇÃO] 
Acordado e Aceito: 
 

Assinatura:  ____________________________ 
 
Nome:  
Cargo:        
Data:          

 
 
Pelo: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

Acordado e Aceito: 
 
Assinatura:  ____________________________ 
 
Nome: Didier Trebucq 
Cargo:       Diretor de País do PNUD no Brasil 
Data:          
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ANEXO I 

 
CONDIÇÕES GERAIS DO PNUD 

PARA CONTRATOS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
 
1.0 CONDIÇÃO JURÍDICA 

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

 
2.0 ORIGEM DAS INSTRUÇÕES 
 

O(A) CONTRATADO(A) não solicitará nem aceitará instruções de qualquer autoridade externa ao 
PNUD em relação à prestação dos serviços no âmbito deste Contrato. O(A) CONTRATADO(A) 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  DO CONTRATADA POR SEUS EMPREGADOS 
 

O(A) CONTRATADO(A) 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 
 

O(A) CONTRATADO(A) 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 o(a) CONTRATADO(A) 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 o(a) CONTRATADO(A) 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 
 

O(A) CONTRATADO(A) 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 
conseqüência do presente Contrato ou de sua adjudicação.  O(A) CONTRATADO(A) reconhece que o 
descumprimento de tal exigência constitui uma violação de uma disposição essencial deste 
Contrato. 
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7.0 INDENIZAÇÃO 
 

O(A) CONTRATADO(A) 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 do(a) CONTRATADO(A) 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 pelo(a) CONTRATADO(A), 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. O(A) CONTRATADO(A) providenciará e manterá seguro contra todos os riscos em relação aos bens 
e equipamentos eventualmente utilizados para execução do presente Contrato.  
 
8.2. O(A) CONTRATADO(A) 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. O(A) CONTRATADO(A) 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 do(a) CONTRATADO(A) 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 do(a) CONTRATADO(A) 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 O(A) CONTRATADO(A) deverá prover, mediante solicitação do PNUD, comprovação satisfatória dos 

seguros exigidos sob esta Cláusula. 
9.0 GRAVAMES  
 

O(A) CONTRATADO(A) 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 o(a) CONTRATADO(A).  
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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 ao (à) 
CONTRATADO(A), a exceção dos desgastes normais de sua utilização. O(A) CONTRATADO(A) 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, idéias, know-how, ou documentos e outros materiais desenvolvidos pelo(a) 
CONTRATADO(A) para o PNUD no âmbito do contrato e os quais possuem relação direta ou sejam 
produzidos ou preparados ou coletados em conseqüência de ou durante a execução do contrato e 
com os quais o(a) CONTRATADO(A) 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 do(a) CONTRATADO(A): (i) 
previamente existentes ao desempenho do(a) CONTRATADO(A) e suas obrigações em virtude do 
presente Contrato; ou (ii) que o(a) CONTRATADO(A) 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 o(a) CONTRATADO(A) 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, o(a) CONTRATADO(A) 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 pelo(a) CONTRATADO(A) 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 
 

O(A) CONTRATADO(A) 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. 



 33 

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 
(CONTRATADO(A)“Receptor/Receptivo/Beneficiário”),  durante o cumprimento do presente Contrato, 
que sejam definidas como confidenciais (“ Informações”), deverão ser mantidas como confidenciais,  
por aquele(a) CONTRATADO(A)/“Receptor/Receptivo/Beneficiário”, administradas da seguinte maneira: 

 
13.1. O(A) CONTRATADO(A)/ “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 do(a) CONTRATADO(A) 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, o(a) CONTRATADO(A) 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 do(a) CONTRATADO(A) 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 o(a) 
CONTRATADO(A), 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 % (cinqüenta 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. O(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 Assembléia Geral ou às 
normas promulgadas pelo Secretário Geral. 

 
13.5. A CONTRATADA não estará impedido(a) 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 do(a) CONTRATADO(A), 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, o(a) CONTRATADO(A) 
deverá comunicar tal ocorrência, por escrito e em detalhes, ao PNUD, caso o(a) 
CONTRATADO(A) esteja incapaz, no todo ou em parte, de levar a cabo as suas obrigações e 
responsabilidades no âmbito do presente Contrato. O(A) CONTRATADO(A) 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 pelo(a) CONTRATADO(A) 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 ao(à) CONTRATADO(A) para que ele possa 
executar suas obrigações sob este Contrato. 
 
14.2. No caso de o(a) CONTRATADO(A) 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 – O(A) CONTRATADO(A) 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 nessa áreas, não se considerarão como tal 
casos de força maior em virtude do presente Contrato. 
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15.0 EXTINÇÃO 
 

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 o(a) CONTRATADO(A) com 15 (quinze) dias 
de antecedência, hipótese em que o PNUD poderá ressarcir o(a) CONTRATADO(A) por custos 
razoáveis, desde que comprovados e justificados, incorridos pelo(a) CONTRATADO(A) 
anteriormente ao recebimento da notificação aqui mencionada.  
 
15.3. Em caso de rescisão ou denúncia por parte do PNUD, nenhum pagamento será devido ao 
(à) CONTRATADO(A), salvo por serviços satisfatoriamente executados e finalizados em 
conformidade com o presente Contrato. 
  
15.4. Caso seja decretada a falência do(a) CONTRATADO(A), sua liquidação ou declarada a sua 
insolvência bem como venha o(a) CONTRATADO(A) 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. O(A) CONTRATADO(A) 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. Arbitagem 
 
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 



 36 

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 
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, o(a) CONTRATADO(A) deverá 
imediatamente consultar o PNUD a fim de que se determine um procedimento mutuamente 
aceitável. 
 
18.2. Igualmente o(a) CONTRATADO(A) autoriza o PNUD a deduzir da Fatura do(a) 
CONTRATADO(A) qualquer quantia relativa a tais tributos, impostos, taxas e encargos salvo se 
o(a) CONTRATADO(A) tenha consultado o PNUD antes de efetuar o pagamento e que o PNUD, 
em cada instancia, tenha autorizado especificamente o(a) CONTRATADO(A) a pagar tais tributos, 
impostos, taxas e encargos sob protesto. Nessa hipótese o(a) CONTRATADO(A) entregara ao 
PNUD comprovantes físicos do pagamento de tais tributos, impostos, taxas e encargos, com a 
devida autorização.  

 
19.0 TRABALHO INFANTIL 

 
19.1. O(A) CONTRATADO(A) 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. 
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19.2.  Qualquer violação a esta declaração e garantia permitirá ao PNUD rescindir o presente 
Contrato imediatamente após notificação do(a) CONTRATADO(A), sem encargo algum para o 
PNUD. 

 
20.0 MINAS 
 
 20.1. O(A) CONTRATADO(A) 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 ao (à) CONTRATADO(A), sem que isto 
implique em responsabilidade alguma pelos custos de rescisão ou  qualquer outra 
responsabilidade por parte do PNUD.  

 
21.0 CUMPRIMENTO DA LEI 

 
O(A) CONTRATADO(A) 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 O(A) CONTRATADO(A) 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(a) 
CONTRATADO(A) 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 outro 
artigos de valor, por favores sexuais ou atividades que sejam de exploração ou degradação a 
qualquer pessoa. O(A) CONTRATADO(A) 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 ao (à) CONTRATADO(A), 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 pelo(a) CONTRATADO(A) 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.   
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23. AUTORIDADE PARA ALTERAÇÕES 

 
Nenhuma modificação ou alteração neste Contrato e nenhuma renúncia a qualquer de suas 
disposições nem qualquer relação contratual adicional com o(a) CONTRATADO(A) terá validade 
e será exigida ao PNUD, salvo se formalizada por um termo aditivo a este Contrato firmado por 
um representante autorizado do PNUD. 
 

 
ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 
ANEXO III 

 
PROPOSTA COMERCIAL DO(A) CONTRATADO(A), datada de {dia), [mês} de [ano] , com validade 

de [número de dias] dias 
 
 
 
 

 
 


