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Seção 1.  Carta-Convite 

 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), vem por meio desta convidá-lo(a) a apresentar uma 
Proposta ao presente  Convite (“ITB” nº 32548/2018), relativa ao assunto acima mencionado. 
 

Este “ITB” inclui os seguintes documentos, bem como os Termos e Condições Gerais do Contrato, que se 
encontram na Folha de Dados da Proposta (FDP): 

Seção 1. Esta Carta-Convite  

Seção 2. Instruções aos Licitantes 

Seção 3: Folha de Dados da Proposta  (FDP) 

Seção 4: Critérios de Avaliação 

o Formulário A: Formulário De Submissão De Propostas   

o Anexo I – Termo de Referência/Especificações Técnicas 
o Anexo II – Folha de Rosto (Face Sheet) 

o Anexo III – Termos e Condições Gerais para Contratos 

Se estiver interessado[a] em submeter uma Proposta em resposta a este ITB, por favor, prepare sua Proposta 
de acordo com os requisitos e procedimentos estabelecidos neste ITB e submeta-a até o Prazo Final para 
Submissão de Propostas, estipulado na Folha de Dados da Proposta (FDP).  

Por favor, acuse o recebimento deste ITB enviando um e-mail para pnudlicitacoes@undp.org, indicando se 
pretende  submeter uma Proposta. É possível, também. Caso  necessite de mais esclarecimentos,  gentileza  
entrar em contato com o Ponto Focal do PNUD para consultas sobre este ITB, constante na  Folha de Dados 
em anexo.    

O PNUD espera receber a sua proposta e, antecipadamente, agradece seu interesse na oportunidade que 
oferecemos.  

 

Atenciosamente, 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD  

https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.3hv69ve
https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.3hv69ve
mailto:pnudlicitacoes@undp.org
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Seção 2. Instruções aos Licitantes 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Introdução 1.1  Os Licitantes deverão aderir a todos os requisitos deste ITB, incluindo quaisquer 
alterações feitas por escrito pelo PNUD. Este ITB é conduzido de acordo  com as  
Políticas e Procedimentos do Programa e Operações do PNUD (“POPP”) sobre 
Aquisições e Contratos, as quais podem ser acessadas  em  
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-
8ef8-e81f93a2b38d  

1.2 Qualquer Proposta submetida será considerada como uma oferta do Licitante e 
não constitui o implica a aceitação da Proposta  pelo PNUD.  O PNUD não tem 
obrigação de adjudicar um Contrato aqualquer Licitante como resultado deste 
ITB. 

1.3 O PNUD se reserva o direito de cancelar o processo de aquisições em qualquer 
estágio, sem qualquerespécie de responsabilidade, mediante notificação aos 
Licitantes ou publicação de aviso de  cancelamento no site do PNUD.  

1.4  Como parte da Proposta, recomenda-se que o Licitante registre-se no site do 
Mercado Global das Nações Unidas (“UNGM”) em www.ungm.org. O Licitante pode, 
ainda, submeter uma oferta mesmo se não estiver registrado no UNGM. No entanto, 
se o Licitante for selecionado para adjudicação do contrato,  deverá se registrar no 
UNGM antes da assinatura do contrato. 

2. Fraude & 
Corrupção, Brindes, 
Presentes e 
Hospitalidade 

 

2.1 O PNUD aplica rigorosamente, aos seus Fornecedores, uma política de tolerância 
zero em  práticas proscritas, incluindo fraude, corrupção, conluio, práticas 
antiéticas ou não profissionais  e obstrução. O  PNUD  exige que todos os 
Licitantes/Fornecedores observem o mais alto padrão de ética durante os 
processos licitatórios e implementação/execução dos contratos assinados com o 
PNUD. A Política Antifraude do PNUD pode ser encontrada em: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of
_audit_andinvestigation.html#anti 

2.2  Licitantes/Fornecedores não devem oferecer brindes,  presentes ou hospitalidade de 
qualquer tipo aos  funcionários do PNUD, incluindo viagens recreativas a eventos 
esportivos ou culturais,  parques temáticos ou  ofertas de feriados, transporte ou 
convites para almoços ou jantares extravagantes.  

2.3  Na prossecução desta  política, o PNUD: 
(a) Rejeitará uma Proposta se ela  determinar que o Licitante selecionado se envolveu 
em  práticas  corruptas ou fraudulentas ao concorrer ao contrato  em questão; 
(b) Declarará um fornecedor inelegível,  indefinidamente ou  por um  determinado 
período de tempo,  para obter um contrato se,  a qualquer momento, determinar  
que o fornecedor se envolveu  em  práticas corruptas ou fraudulentas na 
concorrência ou na execução de um processo licitatórios e um contrato do PNUD. 

2.4  Todos os Licitantes  devem aderir ao Código de Conduta do Fornecedor da ONU, que  
pode ser encontrado em http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf 

3. Elegibilidade 3.1  Um fornecedor não deve ser suspenso, excluído ou identificado como inelegível por 
qualquer Agência  das Nações Unidas, Grupo do Banco Mundial  ou  qualquer  outra 
Organização Internacional. Os Fornecedores são, portanto, obrigados a divulgar ao 
PNUD se estão sujeitos a qualquer sanção ou suspensão temporária imposta por 
essas organizações.  

3.2  É responsabilidade do Licitante garantir que seus empregados,  membros da Joint 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d
http://www.ungm.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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Venture, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores  atendam aos  
requisitos de elegibilidade estabelecidos pelo PNUD. 

4. Conflito de 
Interesses 

4.1 Os Licitantes devem terminantemente evitar conflitos com outras atribuições ou com 
seus próprios interesses, e agir sem consideração por  trabalhos futuros. Os Licitantes 
que tiverem um conflito de interesses serão desqualificados. Sem limitação da 
generalidade do acima, os Licitantes, e quaisquer de suas afiliadas, serão 
considerados como tendo um conflito de interesse com uma ou mais Partes neste 
processo licitatório, modalidade ITB, se eles:  

a) Estão ou foram associados no passado, a uma empresa ou qualquer uma de suas 

afiliadas que tenham sido  contratadas pelo PNUD para prestar serviços para a 

preparação do projeto, Especificações, Termos de Referência, análise/estimativa 

de custos e outros documentos para  serem usados para a  aquisição de bens e 

serviços neste ITB;  

b) Estão ou estiveram envolvidos na preparação e/ou no desenho/planejamento  

do programa/projeto relacionado com os bens e/ou  serviços solicitados sob este 

“ITB” ; ou  

c) Encontram-se em conflito por qualquer outro motivo, conforme  estabelecido 

por ou a  critério do PNUD.  

4.2  No caso de qualquer incerteza na interpretação de um potencial conflito de 
interesse, os Licitantes devem revelar ao PNUD, e buscar a confirmação do PNUD 
sobre a existência ou não de  tal conflito.   

4.3 De forma semelhante, os Licitantes devem divulgar em suas Propostas seus 
conhecimentos sobre: 

a) se os proprietários, co-proprietários, executivos, diretores, acionistas 

majoritários da entidade proponente  ou Pessoal-Chave são familiars de algum 

funcionário   do  PNUD envolvido nas funções de  aquisições e/ou  membro do 

Governo do país ou de qualquer parceiro implementador que receba ou vá 

receber bens e/ou  serviços sob este “ITB”; e 

b) todas as outras circunstâncias que poderiam potencialmente levar a  conflito de 

interesses reais ou aparentes, conluio  ou práticas de concoorência desleal . 

A falta de divulgação de tais informações pode resultar na rejeição da Proposta ou 

Propostas  afetadas pela não divulgação. 

4.4  A elegibilidade dos Licitantes  que pertencem, total ou parcialmente, ao Governo 
estará sujeita à avaliação e revisão  do PNUD  de vários fatores, tais  como ser 
registrado, operado e gerenciado  como uma entidade comercial independente, a 
extensão da propriedade/ação do Governo, o recebimento de subsídios, mandato e 
acesso às informações relativas a  este ITB, entre outros. As condições que podem 
levar a vantagem indevida com relação a outros Licitantes podem resultar na 
eventual rejeição da Proposta. 

PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5. Considerações 
Gerais 

5.1 Ao preparar a Proposta, o Licitante deverá examinar detalhadamente o ITB. Falhas 
significativas no fornecimento de informações solicitadas no ITB podem resultar na 
rejeição da Proposta. 

5.2 O  Licitante não poderá  tirar  vantagem de quaisquer  erros ou omissões no ITB. Caso 
tais erros  ou omissões sejam descobertos, o Licitante deve notificar o PNUD. 

6. Custo da 
Preparação da 

6.1 O Licitante  arcará com todos os  custos relacionados à  preparção e/ou submissão da 
Proposta, independentemente de sua Proposta ter sido  selecionada ou não. O PNUD 
não será responsável por esses custos, independentemente da conduta ou resultado 
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Proposta do processo de aquisição.  

7. Idioma  7.1 A Proposta, bem como toda e qualquer correspondência relativa a este ITB e trocada 
entre o Licitante e o PNUD, deverão ser escritas no(s) idioma(s) especificado(s) na 
FDP.  

8. Documentos que 
compõem a 
Proposta 

8.1  A Proposta deverá conter os seguintes documentos e formulários relacionados, cujos 
detalhes são fornecidos na FDP: 

a) Documentos que estabelecem a elegibilidade e as qualificações do Licitante;  

b) Proposta Técnica; 

c) Proposta Financeira; 

d) Garantia de Proposta, se exigida pela FDP; 

e) Quaisquer anexos e/ou apêndices da Proposta  

9. Documentos que 
Estabelecem a 
Elegibilidade e as 
Qualificações do 
Licitante 

9.1 O Licitante fornecerá provas documentais de sua condição de fornecedor 
elegível e qualificado, utilizando os formulários da Seção 6. e fornecendo 
os documentos exigidos nesses Formulários. Para a adjudicação de um 
contrato a um Licitante, suas qualificações devem ser documentadas 
visando à satisfação do PNUD. 

  

10. Formato e 
Conteúdo da 
Proposta Técnica  

10.1 O Licitante é obrigado a submeter uma Proposta Técnica usando os Formulários 
Padrãos e modelos fornecidos na Seção 6. do ITB. 

10.2 As amostras de itens, quando exigidas na Seção 5., devem ser  fornecidas dentro do 
prazo especificado  a menos que seja especificado de outra forma pelo PNUD, sem 
nenhum custo para o PNUD. Se não forem destruídas em testes, as amostras serão 
devolvidas mediante solicitação e despesa do Licitante, a menos que especificado de 
outra forma. 

10.3  Quando  aplicável e exigido  na Seção 5., o Licitante deve descrever  o programa de 
treinamento necessário disponível para a manutenção e operação do  equipamento 
oferecido, bem  como o custo para o PNUD. A menos que especificado de outra 
forma, tal treinamento, bem como materiais de treinamento, deverão  ser fornecidos 
no idioma da Proposta, conforme especificado na Folha de Dados da Proposta (FDP).  

10.4 Quando  aplicável e exigido  na Seção 5., o Licitante deverá garantir a disponibilidade 
de peças sobressalentes por um período de pelo menos  5 (cinco)  anos a partir da 
data de entrega, ou conforme especificado de outra forma neste ITB.  

11. Tabela  de Preços 

 

11.1 A Tabela de Preços deve ser  preparada usando o Formulário  fornecido na Seção 6. 
do ITB  e levando em consideração os requisitos do ITB.  

11.2 Qualquer atividade ou item  descrito na Proposta Técnica, mas sem preço na Tabela 
de Preços,  será considerado incluído nos  preços de outras atividades ou itens, bem 
como no preço total final. 

12. Garantia  de  
Proposta 

12.1 A  Garantia  de Proposta, se solicitada pela  FDP, deverá ser fornecida no valor e  
formato indicados na FDP. A Garantia  de Proposta será válida por um período 
mínimo de   30 (trinta) dias após a data final de validade da Proposta. 

12.2 A Garantia  de Proposta  será incluída junto  com a Proposta. Se a Garantia de Proposta for 

exigida pelo ITB, mas não for encontrada na  Proposta, a oferta  será rejeitada. 

12.3 Se o valor  da Garantia  de Proposta ou seu período de validade for menor do que o 
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exigido pelo PNUD, o PNUD  rejeitará a Proposta.  

12.4 Caso uma submissão eletrônica seja permitida na FDP, os Licitantes deverão incluir 
uma cópia da Garantia de Proposta em sua Proposta e o original da Garantia de 
Proposta deverá ser enviado por correio ou entregue em mão, conforme as 
instruções na FDP. 

12.5  A Garantia  de Proposta pode ser confiscada  pelo PNUD, e a Proposta  rejeitada, no caso 
de qualquer, ou combinação, das  seguintes condições: 

  

a) Se o Licitante retirar a sua oferta durante o período de validade da Proposta 
especificado na FDP ou; 

b) no caso do Licitante vencedor falhar: 
i. em assinar o Contrato após o PNUD ter emitido a adjudicação do contrato; ou 

ii. em fornecer a Garantia de Execução, seguros ou outros documentos que o 

PNUD possa exigir como condição precedente à efetividade do contrato 

que pode ser concedido ao Licitante. 

13. Moedas 13.1  Todos os preços devem ser cotados ou medidas indicadas na FDP. Onde as Propostas 
são cotadas em diferentes moedas, para fins de comparação de todas as Propostas: 

a) O PNUD converterá a moeda cotada na Proposta na moeda preferida do PNUD, 

de acordo ocm a taxa de câmbio operacional da ONU prevalente no último dia 

de submissão de Propostas; e  

b) No caso de o PNUD selecionar uma Proposta para adjudicação que seja cotada 

em uma moeda diferente da moeda especificada na FDP, o PNUD reservará o 

direito de adjudicar o Contrato na moeda da preferência do PNUD, usando o 

método de conversão especificado acima. 

14. Joint Venture, 
Consórcio ou 
Associação 

14.1 Se o Licitante for um grupo de pessoas jurídicas que formarão ou formaram  uma Joint 
Venture (JV), Consórcio ou Associação para a Licitação, eles confirmarão em  sua Proposta 
que: (i) designaram uma das Partes para atuar como uma Empresa Líder, devidamente 
investida de autoridade para vincular legalmente os membros da JV, Consórcio ou 
Associação em conjunto e separadamente, os quais deverão ser a comprovados  por um 
Acordo devidamente notorizado entre as pessoas jurídicas, e  deverá ser submetido  com 
a Proposta; e (ii) se lhes for adjudicado o contrato, este deverá ser celebrado entre  o 
PNUD e a Empresa Líder  designada, que agirá em nome e por conta de todas as  
Empresas que compõem o integram a JV. 

14.2 Após o prazo final para submissão da Proposta, a Empresa-Líder identificada para 
representar a JV, o Consórcio ou Associação não deve ser alterada sem o 
consentimento prévio e por escrito do PNUD.    

14.3  A Empresa Líder e as empresas membros da JV, do Consórcio ou Associação devem 
respeitar as disposições da Cláusula 15. aqui mencionadas, no que diz respeito à 
submissão de apenas uma Proposta. 

14.4 A descrição da organização da JV, Consórcio ou Associação deve definir claramente o 
papel esperado de cada uma das empresas na JV no cumprimento dos requisitos do ITB, 
tanto na Proposta como no “JV”, Consórcio ou Associação.  Todas as empresas que 
compõem a JV, Consórcio ou Associação estarão sujeitas à avaliação de elegibilidade e 
qualificação pelo PNUD. 

14.5 Uma JV, um Consórcio ou Associação, ao apresentar seu histórico e experiência, deve 
diferenciar claramente entre: 

a) Aqueles que foram realizados em conjunto pela JV, Consórcio ou Associação; 
e 
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b) Aqueles que foram realizados individualmente, por cada empresa que 
constitui a JV, Consórcio ou Associação  

14.6 Os Contratos anteriores concluídos por especialistas/peritos individuais que trabalhem 
privadamente, mas que estão permanentemente ou temporariamente associados a 
qualquer das empresas membro da JV, Consórcio ou Associação não podem ser 
reivindicados como experiência da JV, Consórcio ou Associação ou de seus membros, mas 
devem ser reivindicados pelos próprios especialistas/peritos na apresentação das suas 
credenciais individuais. 

14.7 JV, Consórcio ou Associações são encorajadas para requisitos multisetorais de alto valor 
quando o espectro de especialização e os recursos necessários podem não estar 
disponíveis dentro de uma empresa. 

15. Apenas Uma 
Proposta 

15.1 O Licitante (incluindo as empresas individuais de qualquer JV) deverá submeter 
apenas uma Proposta, seja em seu próprio nome ou como uma parte de uma JV.  

15.2 As propostas apresentadas por 2 (dois) ou mais Licitantes serão todas rejeitadas se forem 
consideradas como tendo: 

 
a) pelo menos 1 (um) sócio controlador, diretor ou acionista em comum; ou 
b) qualquer um deles receba ou tenha recebido  qualquer subsídio direto ou 

indireto do[s] outro[s]; ou 
c)  o mesmo representante legal para fins deste ITB ; ou 
d) um relacionamento mútuo,  diretamente ou por meio de terceiros comuns, 

que os coloque em  posição de ter acesso a informações ou influenciar a 
Proposta de outro Licitante em relação a este ITB ; 

e) um  subcontratados  da Proposta um do outro, ou um subcontratado  de  
outra Proposta em seu nome como proponente principal; ou algum  Pessoal-
Chave proposto para estar na equipe de um Licitante participante  de uma 
proposta recebida neste processo de ITB . Esta condição relativa ao pessoal  
não se aplica a subcontratados sendo  incluídos em mais de uma Proposta. 

16. Período de Validade 
da Proposta 

16.1 As propostas permanecerão  válidas durante pelo período especificado na FDP, a contar 
do Prazo para a Apresentação de Propostas. Uma Proposta válida por um período mais 
curto pode ser  rejeitada pelo PNUD e considerada não-responsiva.  

16.2 Durante o período de validade da Proposta, o Licitante deverá manter sua Proposta 
original sem qualquer alteração, incluindo a disponibilidade do Pessoal-Chave, as 
taxas propostas e o preço total. 

17. Extensão do 
Período  de 
Validade da 
Proposta 

17.1 Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período  de validade da Proposta, o 
PNUD poderá solicitar aos Licitantes que estendam o período de validade de suas 
Propostas. A solicitação e as  respostas  serão feitas por escrito  e  serão consideradas 
como parte integrante da Proposta.  

17.2  Se o Licitante concordar em estender  a validade de sua Proposta, deverá ser feita 
sem qualquer alteração na  Proposta original. 

17.3  O Licitante tem o direito de recusar a prorrogação da validade de sua Proposta, caso 
em que  a Proposta não será mais avaliada. 

18. Esclarecimentos 
Sobre a Proposta 
(dos Licitantes) 

 

18.1 Os Licitantes podem solicitar esclarecimentos sobre qualquer dos documentos do ITB  até 
a data indicada na FDP. Qualquer pedido de esclarecimento deve ser enviado por escrito, 
na forma indicada na FDP. Se forem enviados pedidos de informação para  um canal 
diferente do especificado na FDP, mesmo que sejam enviados  para um funcionário do 
PNUD, o PNUD não terá qualquer obrigação de responder ou  confirmar que a consulta  
foi oficialmente recebida. 

18.2  O PNUD fornecerá as perguntas aos esclarecimentos através do método especificado 
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na FDP. 

18.3 O PNUD deverá se  esforçar para fornecer respostas aos esclarecimentos de forma 
expedita, mas qualquer atraso em tais respostas não deve causar uma  obrigação por 
parte do PNUD de estender  a data de submissão das Propostas, a menos que o 
PNUD considere que tal extensão é justificada e necessária.  

19. Retificações  de 
Propostas 

 

19.1 A qualquer momento antes do prazo final para a submissão das Propostas, o PNUD 
poderá, por qualquer motivo, como  em resposta a um esclarecimento solicitado por um 
Licitante, modificar o ITB na forma de uma emenda ao ITB. As alterações serão 
disponibilizadas a todos os possíveis Licitantes. 

19.2  Se a emenda  for substancial, o PNUD poderá prorrogar o Prazo  para submissão de 
Propostas, a fim de  conceder aos Licitantes tempo razoável  para incorporar a 
emenda em  suas Propostas. 

20. Propostas 
Alternativas 

20.1 Salvo disposição em contrário na FDP, as Propostas Alternativas não serão 
consideradas. Se a submissão da Proposta Alternativa for permitida pela FDP, um 
Licitante poderá submeter uma Proposta Alternativa, mas somentese o Licitante 
enviar, também, uma Proposta em conformidade com os requisitos do ITB. Quando 
as condições para sua aceitação forem atendidas ou as justificativas forem 
claramente estabelecidas, o PNUD se reserve o direito de adjudicar o Contrato com 
base em uma Proposta Alternativa. 

20.2  Se houver Propostas múltiplas/alternativas sendo submetidas, elas devem estar 
claramente identificadas como  “Proposta Principal” e “Proposta Alternativa”. 

21. Audiência Prévia 21.1 Quando apropriado, uma Audiência Prévia aos Licitantes será realizada na data, hora e 
local especificados na FDP. Todos os Licitantes são incentivados a participar. O não 
comparecimento, no entanto, não resultará na desqualificação de um Licitante 
interessado. A Ata da Audiência Prévia será publicada no site de Compras do PNUD e 
compartilhada por e-mail ou na plataforma e-Tendering, conforme  especificado na FDP. 
Nenhuma declaração verbal feita durante a Audiência Prévia modificará os termos e 
condições do ITB, a menos que especificamente incorporada  na Ata da Audiência Prévia 
ou emitida/publicada com uma emenda ao ITB. 

SUBMISSÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS 

22. Submissão  22.1 O Licitante deverá submete uma Proposta completa e devidamente assinada, 
contendo os documentos e formulários de acordo  com os requisitos  da FDP. A 
Tabela de Preços será submetida juntamente com a Proposta Técnica. A Proposta  
pode ser entregue pessoalmente, por correio ou por meio eletrônico de transmissão, 
conforme especificado na FDP.  

22.2  A Proposta deverá ser  assinada pelo Licitante ou pessoa(s) devidamente 
autorizada(s). A autorização deverá ser comunicada por meio de documento 
comprobatório de tal autorização, emitido pelo  representante legal da empresa 
Licitante, ou por uma Procuração acompanhada da Proposta.   

22.3  Os Licitantes devem estar cientes de que o simples ato de submeter uma Proposta, 
por  si só, implica que o Licitante aceita totalmente os  Termos e Condições Gerais do 
Contrato do PNUD. 

Submissão impressa em 
papel (manual) 

22.4  A Submissão  impressa em papel (manual), por correio ou entregue em mão, 
permitida  ou especificada na FDP será regida da seguintes forma: 

a) A Proposta assinada deve ser  identificada  como “Original” e suas  cópias 
identificadas  como “Cópia”. O número de cópias é indicado na FDP. Todas as 
cópias devem ser  feitas somente a partir do original assinado. Se houver 
discrepâncias entre o original e as cópias, o original prevalecerá. 
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b) A Proposta Técnica e a Tabela de Preços devem ser seladas, lacradas  e enviadas 
juntas em 1 (um) mesmo envelope, que deve: 

i. Indicar o nome completo do Licitante; 

ii. Estar endereçado ao PNUD, conforme especificado na FDP; e 

iii. Mostrar um aviso que declare: “NÃO ABRIR ANTES DA DATA E HORA DA 
ABERTURA DAS PROPOSTAS”, conforme especificado na FDP.  

 

Se o envelope com a Proposta não for selado, lacrado e identificado como exigido, o PNUD 
não assumirá qualquer responsabilidade pelo extravio, perda ou abertura prematura da 
Proposta. 

Submissão por E-mail  
ou eTendering 

22.5 A Submissão eletrônica por e-mail ou eTendering, se permitido conforme 
especificado na FDP, será regida da seguinte forma: 

a) Os arquivos eletrônicos que fazem parte da Proposta devem estar de acordo 
com o formato e os requisitos indicados na FDP; 

b) Os documentos que são obrigados a estar na forma originals (ex.: Garantia da 
Proposta, etc.) devem ser enviados via correio ou entregues em mão, de acordo 
com as instruções na FDP 

22.6 Instruções detalhadas sobre como enviar,  modificar ou cancelar uma Proposta no 
Sistema eTendering são fornecidas no  Guia do Licitante Usuário do Sistema 
eTendering e vídeos instrucionais  disponíveis neste link: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/pr
ocurement-notices/resources/ 

23. Prazo Final para 
Submissão de 
Propostas e 
Propostas Tardias 

23.1 As Propostas Completas deverão ser recebidas pelo PNUD na forma e até a data e 
hora especificadas na FDP. O PNUD reconhecerá, somente, a data e a hora reais emq 
ue a Proposta foi recebida pelo PNUD.  

23.2 O PNUD não considerará qualquer Proposta que seja recebida após o prazo final para 
a submissão das Propostas  

24. Retirada, 
Substituição e 
Modificação de 
Propostas 

24.1  Um Licitante pode retirar, substituir ou modificar sua Proposta depois de ter sido 
submetida a qualquer momento antes do prazo final para a submissão.  

24.2 Submissões manuais e por e-mail: O Licitante pode retirar, substituir ou modificar a sua 
Proposta enviando uma notificação por escrito ao PNUD, devidamente assinada por um 
representante autorizado e, deve incluir uma cópia da Autorização (ou uma Procuração). 
A correspondente substituição ou modificação da Proposta, se houver, deve acompanhar 
a respectiva notificação por escrito. Todas as notificações devem ser enviadas da mesma 
maneira especificada para a submissão de Propostas, identificando-as claramente como 
"RETIRADA", "SUBSTITUIÇÃO" ou MODIFICAÇÃO"  

24.3 eTendering: O Licitante pode retirar, substituir ou modificar a sua Proposta cancelando, 
editando e eeenviando a Proposta diretamente no Sistema. É da responsabilidade do 
Licitante seguir corretamente as instruções do Sistema, editar e submeter uma 

substituição ou modificação da Proposta conforme necessário. Instruções detalhadas 
sobre como modificar ou cancelar uma Proposta diretamente no Sistema são 
fornecidas no Guia do Licitante Usuário do Sistema eTendering e nos vídeos 
instrucionais.  

24.4 As Propostas solicitadas a serem retiradas serão devolvidas aos Licitantes, fechadas, 
aos Licitantes (somente para submissões manuais/ em mão), exceto se a Proposta for 
retirada após a abertura da licitação.  

25. Abertura da 
25.1 O PNUD abrirá as Propostas na presença de um Comitê ad-hoc formado pelo PNUD e, pelo 

menos, 2 (dois) membros.  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/
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Proposta  25.2 Os nomes dos Licitantes, as modificações, as retiradas, a condição dos rótulos/selos 
dos envelopes, o número de pastas/arquivos e todos os outros detalhes que o PNUD 
considere apropriados serão anunciados na abertura. Nenhuma Proposta será 
rejeitada na etapa de abertura, exceto as Propostas tardias, caso em que, as 
Propostas tardias serão devolvidas, fechadas, aos Licitantes.  

25.3 No caso de submissões por eTendering, os Licitantes receberão uma notificação 
automática assim que sua Proposta for aberta. 

 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

26. Confidencialidade 26.1 As informações relativas à análise, avaliação e comparação das Propostas, bem como a 
recomendação de adjudicação do contrato, não serão divulgadas aos Licitantes ou a 
qualquer outra pessoa que não esteja oficialmente envolvidas com tal processo, mesmo 
após a publicação da adjudicação do contrato. 

26.2  Qualquer tentativa de um Licitante ou de qualquer pessoa em nome do Licitante de  
influenciar o PNUD na análise, avaliação e comparação das Propostas ou decisões de  
adjudicação do contrato poderá, por decisão do PNUD, resultar na rejeição daquela 
Proposta e poderá subsequentemente  estar sujeita à aplicação dos procedimentos 
prevalentes de  sanções do Fornecedor do PNUD. 

27. Avaliação das 
Propostas 

27.1  O PNUD conduzirá a avaliação exclusivamente com base nas Propostas recebidas. 

27.2  A Avaliação das propostas será realizada nas seguintes etapas: 
a) Análise Preliminar, incluindo Elegibilidade; 

b) Verificação aritmética e classificação de Licitantes que passaram pela 

análise preliminar por preço; 

c) Avaliação de qualificação (se a pré-qualificação não foi feita); 

d) Avaliação de Propostas Técnicas, 

e) Avaliação de Preços. 

A avaliação detalhada será focada nas 3-5 Propostas com menor preço. Outras Propostas 
com preços mais altos serão adicionadas para avaliação, se necessário. 

28. Análise Preliminar 28.1  O PNUD analisará as Propostas para determinar se estão completas em relação aos 
requisitos mínimos documentais, se os documentos foram devidamente assinados e se as 
Propostas estão, de modo geral, em ordem, entre outros indicadores que podem ser 
utilizados nesta fase. O PNUD reserva-se o direito de rejeitar qualquer Proposta nesta 
fase. 

29. Avaliação de 
Elegibilidade e 
Qualificação 

29.1 A Elegibilidade e a Qualificação do Licitante serão avaliadas com base nos Requisitos 
Mínimos para Elegibilidade/Qualificação especificados na Seção 4. (Critérios de 
Avaliação). 

29.2  Em termos gerais, os fornecedores que atendem aos seguintes critérios podem ser 
considerados qualificados:  

a) Não estão incluídos na lista de terroristas e financiadores terroristas do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 1267/1989 e na lista de 
fornecedores não elegíveis do PNUD; 

b) Têm uma boa situação financeira e acesso a recursos financeiros 

adequados para executar o Contrato e cumprir com todos os 

compromissos comerciais existentes. 

c) Possuem experiência, conhecimentos técnicos especializados, capacidade 

de produção, certificações de qualidade, procedimentos de garantia de 

qualidade e outros recursos aplicáveis e necessários ao fornecimento de 

bens e/ou serviços; 

d) São capazes de cumprir integralmente os Termnos e Condições Gerais do 

Contrato do PNUD; 

e) Não têm histórico consistente de decisões judiciais/arbitrais; e 
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f) Têm um histórico de desempenho oportuno e satisfatório com seus 

clientes. 

30. Avaliação da 
Proposta Técnica e 
dos Preços 

30.1 A equipe de avaliação deve revisar e avaliar as Propostas Técnicas com base em sua 
adequação ao Cronograma de Requisitos, às Especificações Técnicas e outra 
documentação fornecida, aplicando o procedimento indicado na FDP e em outros 
documentos do “ITB”. Quando necessário, e se declarado na FDP, o PNUD pode convidar 
Licitantes com capacidade técnica para uma apresentação relacionada às suas Propostas 
Técnicas. As condições para a apresentação devem ser fornecidas no edital de licitação, 
quando necessário.  

31. Auditoria/Due 
Diligence 

31.1 O PNUD reserva-se o direito de realizar um exercício de auditoria, destinado a determinar, 
para a sua satisfação, a validade das informações prestadas pelo Licitante. Esse exercício 
deve ser totalmente documentado e pode incluir, mas não se limita a toda ou qualquer 
combinação dos seguintes procedimentos: 

a) Verificação da precisão, exatidão e autenticidade das informações fornecidas pelo 
Licitante; 

b) Validação do grau de conformidade com os requisitos do ITB e critérios de 
avaliação, com base no que foi encontradoaté então pela equipe de 
avaliação; 

c) Consulta, investigação e verificação de referências junto às entidades 
governamentais com jurisdição sobre o Licitante, ou com clients anteriores, 
ou qualquer outra entidade que tenha feito negócios com o Licitante; 

d) Consulta, investigação e verificação de referências junto a outros clientes 
anteriores sobre a qualidade do desempenho na execução de Contratos em 
andamento ou concluídos, incluindo inspeções físicas de trabalhos anteriores, 
conforme necessário; 

e) Inspeção física das instalações (Escritórios), filiais, sucursais ou outros locais 
onde o Licitante exerce suas actividades, com ou sem aviso/notificação previa 
ao Licitante; 

f) Outros meios que o PNUD considere apropriados, em qualquer fase do 
processo de seleção, antes de adjudicar o contrato. 

32. Esclarecimentos 
sobre as Propostas 

32.1 Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, o PNUD pode, a seu 
critério, solicitar a qualquer Licitante um esclarecimento da sua Proposta.  

32.2  O pedido de esclarecimento do PNUD e a resposta respectiva deverão ser feitos por 
escrito e nenhuma mudança nos preços ou na substância da Proposta será solicitada, 
oferecida ou permitida, excepto para prestar esclarecimentos, e confirmar a correção de 
quaisquer erros aritméticos detectados pelo PNUD na avaliação das Propostas, de acordo 

com o ITB. 

32.3  Qualquer esclarecimento não solicitado, apresentado por um Licitante a respeito de sua 
proposta, que não seja uma resposta a uma solicitação do PNUD, não será considerado 
durante a análise e avaliação das Propostas  

33. Responsividade da 
Proposta 

33.1 A determinação da adequação daProposta, pelo PNUD, será baseada no conteúdo da 
própria Proposta. Uma proposta substancialmente responsiva é aquela que está em 
conformidade com todos os termos, condições, especificações, Termos de Referência e 
outros requisitos do ITB, sem desvio material, reserve ou omissão.  

33.2 Caso uma proposta não for substancialmente responsiva, ela será rejeitada pelo PNUD e 
não poderá ser subsequentemente responsabilizada pelo Licitante por correção do desvio, 
reserva ou omissão relevante. 

34. Não-
Conformidades, 
Erros Sanáveis e 

34.1  Desde que a Proposta seja substancialmente responsiva, o PNUD poderá dispensar 
quaisquer não-conformidades ou omissões na Proposta que, na opinião do PNUD, não 
constituam um desvio material. 

34.2  O PNUD pode solicitar ao Licitante que apresente as informações ou documentação 
necessárias, dentro de um período razoável, para corrigir não-conformidades ou omissões 
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Omissões  não materiais na Proposta relacionadas aos requisitos de documentação. Tal omissão não 
estará relacionada a nenhum aspecto do preço da Proposta. A falha do Licitante em 
attender a solicitação pode resultar na rejeição de sua Proposta. 

34.3  Para as propostas aprovadas na análise preliminar, o PNUD verificará e corrigirá erros 
aritméticos da seguinte forma: 

a) se houver uma discrepância entre o preço unitário e o total da linha obtido pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o total da 
linha deverá ser corrigido, a menos que, na opinião do PNUD, haja um óbvio extravio do 
ponto decimal no preço unitário. Nesse caso, o total da linha do item, conforme cotado, 
deve prevalecer e o preço unitário deve ser corrigido; 

b) se houver um erro em um total correspondente à adição ou subtracção de subtotais, os 
subtotais prevalecerão e o total será corrigido; e 

c) se houver discrepância entre palavras e números, o valor por extenso prevalecerá, a 
menos que o montante expresso em palavras esteja relacionado com um erro aritmético, 
caso em que o valor em algarismos prevalecerá. 

34.4 Se o Licitante não aceitar a correção dos erros feita pelo PNUD, sua Proposta será 
rejeitada. 

ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

35. Direito a Aceitar, 
Rejeitar, Qualquer 
ou Todas as 
Propostas 

35.1 O PNUD se reserva o direito de aceitar ou rejeitar qualquer proposta, de considerar 
qualquer uma ou todas as Propostas como não-responsivas, e rejeitar todas as Propostas 
a qualquer momento antes da adjudicação do contrato, sem incorrer em qualquer 
responsabilidade ou obrigação de informar o(s) Licitantes(s) afetado(s) dos 
fundamentos/motivos dessa decisão do PNUD. O PNUD não será obrigado a adjudicar o 
contrato à Proposta de menor preço. 

36. Critérios de 
Adjudicação 

36.1 Antes do vencimento do período de validade da Proposta, o PNUD adjudicará o contrato 
ao Licitante qualificado e elegível que for considerado como respondendo aos requisitos 
das exigências e das Especificações Técnicas, e que ofereceu o menor preço.  

37. Contra-
argumentações/De
briefing 

37.1 No caso de um Licitante não ser bem-sucedido, poderá solicitar uma reunião com o 
PNUD, na qual apresentará, brevemente, suas contra argumentações sobre a sua 
Proposta. O objetivo da referida reunião/Debriefing é discutir de forma construtiva, 
os pontos fortes e fracos da submissão daquele Licitante, a fim de ajudá-lo a 
melhorar as suas propostas para as futuras oportunidades de licitações do PNUD. 
Não será discutido o conteúdo das outras Propostas daquele certame, assim como 
suas comparações com relação à Proposta do Licitante que solicitou a referida 
reunião. . 

38. Direito de Modificar 
Requisitos no 
Momento da 
Adjudicação 

38.1  No momento da adjudicação do Contrato, o PNUD reserva-se o direito de mudar a 
quantidade de bens e/ou serviços, até um máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total da Proposta, sem qualquer alteração no preço unitário ou outros termos e 
condições. 

39. Assinatura do 
Contrato 

39.1 Dentro de 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento do Contrato, o Licitante 
vencedor deverá assinar e datar o Contrato e devolvê-lo ao PNUD. O não-
cumprimento desta exigência poderá constituir motivo suficiente para a anulação da 
adjudicação, e a perda da Garantia deaProposta, se houver, e em cuja eventualidade, 
o PNUD poderá adjudicar o Contrato ao Segundo Licitante classificado ou convocar 
novas Propostas  

40. Tipo de Contrato e 
Termos e Condições 
Gerais 

40.1  Os tipos de Contrato a serem assinados e os Termos e Condições Gerais do Contrato 
do PNUD, conforme especificado  na FDP, podem ser acessados em 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-
buy.html  

https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.111kx3o
https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.111kx3o
https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.111kx3o
https://docs.google.com/document/d/15W7sa1XFUpw7p-rXK4I0r7Jtut7IoWR9Am7kXCwlbnw/edit#heading=h.111kx3o
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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41. Garantia de 
Execução  

  41.1      Uma Garantia de Execução, se exigida na FDP, deverá ser fornecida no valor e vigência 
especificados na FDP e no   Formulário disponível 
emhhttps://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_
DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.
docx&action=default  no prazo máximo  de 15 (quinze) dias após a assinatura do 
Contrato pelas Partes. Quando for necessária uma Garantia de Execução, o 
recebimento, pelo PNUD, da referida Garantia de Execução deve ser uma condição 
para tornar o Contrato efetivo.  

42. Garantia Bancária 
para Pagamento 
Adiantado 

1.1 Exceto quando os interesses do PNUD assim o exigirem, é prática padrão do PNUD não 

fazer pagamentos adiantados (ou seja, pagamentos sem ter recebido quaisquer 

resultados/bens/produtos). Se um pagamento adiantado for permitido de acordo com a  

FDP e exceder 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, ou U$30.000, o que for 

menor, o Licitante deverá apresentar  uma Garantia Bancária no valor total do  

adiantamento, através do Formulário disponível em 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOC

UMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Tax

es_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default 

43. Indenizações 43.1 Se especificado na FDP, o PNUD aplicará a Cláusula de Indenizações pelos danos e/ou 
riscos causados ao PNUD, resultantes dos atrasos do[a] CONTRATADO[A] ou da 
violação de suas obrigações, conforme o Contrato. 

44. Disposições sobre 
Pagamentos 

44.1 O pagamento será feito somente após a aceitação, do PNUD, dos bens entregues 
e/ou dos serviços executados.  O prazo para o pagamento será de até 30 (trinta) dias 
após o recebimento da[s] Nota[s] Fiscal[is]/Fatura[s] e da[s] certificação[ões] de 
aceitação de bens e/ou serviços, expedida pela autoridade competente no PNUD com 
supervisão direta do[a] CONTRATADO[A]. O pagamento será efetuado por 
transferência bancária na moeda do Contrato. 

45. Contestação do 
Fornecedor 

45.1  O procedimento de contestação do fornecedor do PNUD oferece uma oportunidade de 
recurso aos indivíduos ou empresas que não receberam um contrato por meio de um 
processo competitivo de licitação. No caso de um Licitante considerar que não foi tratado 
de forma justa, o link a seguir fornece mais detalhes sobre os  procedimentos de 
contestação do fornecedor do PNUD: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-

and-sanctions.html 

46. Outras Disposições 46.1 Caso de o Licitante ofereça um preço menor ao Governo anfitrião (ex.: Administração 
de Serviços Gerais do Governo Federal dos Estados Unidos da América (EUA)) para 
bens e/ou serviços similares, o PNUD terá direito ao mesmo preço. Os Termos e 
Condições Gerais do PNUD terão precedência. 

46.2  O PNUD tem o direito receber o mesmo preço oferecido pelo[a] mesmo[a] 
CONTRATADO[A] em Contratos firmados com as Nações Unidas e/ou suas Agências. 
Os Termos e Condições Gerais do PNUD terão precedência. 

46.3   As Nações Unidas estabeleceram restrições sobre  contratação de (ex) funcionários 
das Nações Unidas que estiveram envolvidos na  processo de aquisições, conforme o 
Boletim ST/SGB/2006/15 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&referer 

 

 

 

 
 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&referer
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Seção 3. Folha de Dados da Proposta (FDP) 

Os seguintes dados para os bens e/ou serviços a serem adquiridos complementarão, suplementarão ou 

emendarão as disposições do Convite à Apresentação de Propostas (ITB nº 32548/2018). No caso de um 

conflito entre as Instruções aos Licitantes, a Folha de Dados da Proposta (FDP) e outros anexos ou 

referências anexas à Folha de Dados da Licitação, as disposições da Folha de Dados da Proposta (FDP) 

prevalecerão.  

BDS 
No. 

Ref. à 
seção 2 

Dados Instruções Específicas/Requisitos 

1 7 Idioma da Proposta Inglês ou português e ou espanhol 

2  Submissão de propostas para 

peças ou subpeças da Lista de 

Requisitos (Propostas parciais) 

Não aplicável   

3 20  Propostas Alternativas  Não será considerada 

4 21 Audiência Prévia Não aplicável  

5 16 Período de Validade da 
Proposta 

90 dias  

6  13 Garantia de Proposta Não exigido/Não aplicável 

7 41 Pagamento Adiantado 

mediante assinatura do 

Contrato  

Não aplicável 

8 42 Indenizações Será Aplicável. 

 

Porcentagem do preço do contrato por dia de atraso: [0,5%] 
Número máximo de dias de atraso  [30 dias], após esse 
prazo, o PNUD pode rescindir o contrato. 

9 40 Garantia de Execução 

 
Não exigido/Não aplicável 
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10 12 Moeda da Proposta  Dólar, Euro ou Real (R$) 

11 31 Prazo final para submissão de 

perguntas/solicitação de 

esclarecimentos 

      08 de outubro de 2018 
 
 

12 31 Detalhes do Contato para 

esclarecimentos/perguntas   

 
Ponto Focal no  PNUD: pnudlicitacoes@undp.org  

13 18, 19  

and 21 

Forma de divulgação de 

Informações Suplementares ao 

ITB e 

respostas/esclarecimentos a 

perguntas 

- Site do PNUD: https://www.undp.org.br/licitacoes e  e-
mail. 

14 23 Prazo final para submissão das 

propostas 

As propostas devem ser entregues e protocolizadas no 
PNUD no endereço abaixo antes ou até 16:00 horas do dia 
22 de outubro de 2018 (horário de Brasília). As propostas 
recebidas após essa data serão rejeitadas:  
 
Referência: ITB nº  32548/2018 
 
Endereço: 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 

14 22 Forma permitida para 

Submissão de Propostas 
 Correio/Entrega em mão no endereço do PNUD até a 
data e horário da abertura das propostas.  

15 22 Endereço para submissão de 

Propostas 

Endereço: 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 

16 22 Requisitos  para Submissão 

Eletrônica (e-mail l ou 

eTendering) 

Não aplicável 

mailto:pnudlicitacoes@undp.org
https://www.undp.org.br/licitacoes
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17 25 Data, hora e local para a abertura da 

Proposta 
Data e hora: 22 de outubro de 2018 às 16:00 horas (horário 
de Brasilia) 

Local: Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – 
Conjunto C – Lote 17 / Brasília, DF / CEP: 70800-400, Brasil – 
Escritório do PNUD. 

18 9.1 Documentos que Estabelecem 

a Elegibilidade e as 

Qualificações do Licitante 

Anteriormente à adjudicação, será realizada uma 
certificação da proposta identificada como melhor 
classificada considerando:  

a) Requisitos legais e administrativos;  

b) Capacidade financeira.  
 
Caso a empresa não cumpra com as exigências referentes 
aos Requisitos Legais e Administrativos e Capacidade 
Financeira será inabilitada.  
 

a) A Documentação de Habilitação - Jurídico-Fiscal, Econômico-
Financeira deverá, quando solicitada, ser apresentada em 01 
(uma) via original ou cópia autenticada por tabelião ou, 
quando aplicável, publicação em órgão de imprensa oficial.  

b)  
Além dos documentos exigidos para Habilitação neste item 
e seus subitens, outros, complementares, poderão ser 
exigidos nos Anexos deste Edital e deverão ser 
integralmente atendidos. 
 

c) Os Licitantes deverão apresentar a Documentação de 
Habilitação que lhes é exigida neste Edital ou, quando for o 
caso, a comprovação de isenção.  

d)  
e) Em caso de consórcio, deverá ser apresentado, junto com a 

proposta técnica, o Compromisso de Constituição do 
Consórcio, com firma reconhecida, indicação da empresa-
líder, e anterior a adjudicação será solicitada:  

• Documentação de Habilitação Econômico-Financeira 
exclusivamente da empresa líder;  

• Documentação de Habilitação Jurídico-Fiscal de 
todas as consorciadas;  

• Documentação para Habilitação Técnica de pelo 
menos uma das consorciadas. 

 
Habilitação Jurídico-Fiscal - Requisitos legais e 
administrativos. 
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Para licitantes brasileiros: 
 

a) (a) Ato constitutivo – Declaração de Firma Individual, 
Estatuto ou Contrato Social – em vigor, devidamente 
registrado ou inscrito no órgão competente, e com a 
comprovação da diretoria em exercício.  

b) (b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial 
expedida pelos cartórios distribuidores da sede do Licitante.  

c) (c) Declaração de inexistência de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos.  

d) (d) Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e 
Contribuições Federais emitida pela Secretaria da Receita 
Federal.  

e) (e) Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e 
Contribuições Estaduais ou do Distrito Federal expedida 
pelo órgão competente.  

f) (f) Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e 
Contribuições Municipais expedida pelo órgão competente.  
(g) Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS).  

g) (h) Certidão de Regularidade do FGTS, expedida pela Caixa 
Econômica Federal (CEF).  

h)  
Os Documentos da Habilitação Jurídico-Fiscal exigidos nas 
alíneas “d” a “h” poderão ser substituídos pelo SICAF – 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, do 
Governo Federal. Os documentos exigidos nas alíneas 
“a”,“b” e “c” deverão ser obrigatoriamente apresentados na 
sua integralidade. 
 
Para licitantes estrangeiros: 
 
Os licitantes estrangeiros deverão apresentar, sempre que 
aplicável, a documentação do seu país de origem 
equivalente à exigida nas alíneas (a) ao (h) acima.  
 
Habilitação Econômico-Financeira - Requisito para 
Capacidade Financeira. 
 
Para licitantes brasileiros: 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados 
referentes ao último Balanço Patrimonial publicado ou 
registrado na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do 
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Licitante, vedada sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios.  

b)  
c) Capital devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido 

equivalente a, no mínimo, R$ 40.000,00 (quarenta mil reas).  
d)  
e) Comprovação da boa situação financeira do Licitante por 

meio do último Balanço Patrimonial publicado, 
demonstrando o valor dos seguintes índices:  

i. (i) ILC (Índice de Liquidez Corrente) maior que 1,00 (um 
inteiro), aplicando a seguinte fórmula:  
                                     ILC =AC / PC, onde:  
                                     AC = Ativo Circulante  
                                     PC = Passivo Circulante  
 

ii. (ii) ILG (Índice de Liquidez Geral) maior que 1,00 (um 
inteiro), aplicando a seguinte fórmula:  
                                     ILG =(AC + RLP)/(PC + ELP), onde:  
                                     AC = Ativo Circulante  
                                     PC = Passivo Circulante  
                                     RLP = Realizável a Longo Prazo  
                                     ELP = Exigível a Longo Prazo  
 

iii. (iii) GS (Grau de Solvência) maior que 1,00 (um inteiro), 
aplicando a seguinte fórmula:  
                                     GS = AT / (PC + ELP), onde:  
                                     AT = Ativo Total  
                                     PC = Passivo Circulante  
                                     ELP = Exigível a Longo Prazo  
 
Quando da aplicação de uma das fórmulas de que tratam as 
alíneas “i”, “ii” e “iii” anteriores ficar demonstrada a 
existência de índice igual ou menor que 1,00 (um inteiro), o 
Licitante deverá comprovar ter Patrimônio Líquido mínimo, 
ou Capital devidamente integralizado, no montante de 2 
(duas) vezes o patrimônio Liquido mínimo exigido. Caso o 
Licitante seja Sociedade Civil, será aceita a comprovação do 
Patrimônio Social de igual valor. 
 
Para licitantes estrangeiros: 
 
Documentação do seu país de origem equivalente à exigida 
no item acima atendendo aos mesmos critérios 
estabelecidos no referido item 

19 27, 

36 

Método de Avaliação para a Menor Preço por Lote licitado tecnicamente responsivo, 
elegível e qualificado. 
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adjudicação do Contrato 

20  Estimativa de data para o início 
do Contrato  

Novembro de 2018 

21  Estimativa de duração máxima 
do Contrato 

Dezembro de 2018 a janeiro de 2019. 

22 35 O PNUD Adjudicará o Contrato 
para: 

Um ou mais fornecedores tendo em vista o critério de 
avaliação (Menor Preço por Lote ) 

23 39 Tipo de Contrato  Folha de Rosto do Contrato (Bens e/ou Serviços) do PNUD 

e Termos e Condições Gerais para Contratos 

24 39 Termos e Condições Gerais do 
PNUD que serão aplicadas 

Folha de Rosto do Contrato (Bens e/ou Serviços) do PNUD 

e Termos e Condições Gerais para Contratos 

25  Outras Informações 
Relacionadas ao ITB 

[Outras informações relacionadas ao ITB [Todas as outras 
instruções e informações ainda não mencionadas até o 
momento nesta Folha de Dados, mas relevantes para o ITB, 
devem ser citadas aqui, e quaisquer outros cmapos que 
possam ser adiconados abaixo desta linha desta tabela] 
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Seção 4. Critérios de Avaliação 

Critérios para Análise Preliminar 

As propostas serão analisadas para determinar se estão completas e se foram submetidas em conformidade com os 

requisitos do ITB, de acordo com  os critérios abaixo, numa base  SIM ou NÃO.  

● Assinaturas Adequadas/válidas 

● Documentos mínimos fornecidos da Proposta 

● Propostas Técnica e Financeira submetidas separadamente 

● Validade da Proposta 

 

Critérios Mínimos para Elegibilidade e Qualificação 

  

Assunto/Tópico Critérios 
Exigência para Submissão 

do Documentos 

ELEGIBILIDADE    

Situação 
Jurídica/Status 
Jurídico 

O Fornecedor é uma entidade legalmente constituída e registrada  Vide item 9.1 acima - 
SEÇÃO 3. FOLHA DE DADOS DA 

PROPOSTA (FDP).   

Elegibilidade O Fornecedor não está suspenso, nem excluído, nem identificado 
como inelegível por qualquer Agência das Nações Unidas,  Grupo do 
Banco Mundial, ou por nenhuma outra Organização Internacional, de 
acordo com a Cláusula  do ITB 

 

Conflito de Interesses Não há conflito de interesses de acordo com a Cláusula  do ITB  

Falência Não declarou falência, não está/esteve envolvida  em processos de 
falência, concordata ou liquidação, e não há sentenças ou ações 
judiciais pendentes contra o Licitante que possam  prejudicar suas 
operações num futuro próximo. 

Vide item 9.1 acima - 
SEÇÃO 3. FOLHA DE DADOS DA 

PROPOSTA (FDP).   
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Formulário A: Formulário de Submissão de Propostas 

 

LOTE 01 – LIMA/PERU 

Item Descrição Quantidade Preço unitário  Preço Total  

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2   

2 PAINEL SOLAR 3   

3.1 ANTENA GOES 3   

3.2 ANTENA GPS 3   

3.3 ANTENA GSM 2   

4 HASTE DE SUPORTE 2   

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2   

6.1 SENSOR DE CHUVA 2   

6.2 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO TRANSDUTOR DE 
PRESSÃO 

4   

6.3 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO BORBULHAMENTO 2   

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2   

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2   

9 DOCUMENTAÇÃO DIGITAL 1   

Valor total para o lote 01 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Endereço de entrega: Autoridad Nacional del Agua – ANA, Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, San 
Isidro - Lima, Perú, Código Postal: 15036. 
 

Observação: As remessas deverão ocorrer por conta da empresa vencedora na condição DDU 
(Delivered Duty Unpaid – Incoterm 2010).  
 
LOTE 02 – QUITO/EQUADOR 

Item Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2   

2 PAINEL SOLAR 3   

3.1 ANTENA GOES 3   

3.2 ANTENA GPS 3   

3.3 ANTENA GSM 2   

4 HASTE DE SUPORTE 2   

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2   

6.1 SENSOR DE CHUVA 2   

6.4 SENSOR DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO RADAR RS485 4   

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2   

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2   

9 DOCUMENTAÇÃO DIGITAL 1   

Valor total para o lote 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Endereço de entrega: INAMHI-QUITO, IÑAQUITO N36-14 Y COREA; Ing. Germán Subia. 
 

Observação: As remessas deverão ocorrer por conta da empresa vencedora na condição DDU 
(Delivered Duty Unpaid – Incoterm 2010).   
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LOTE 03 – LA PAZ/BOLÍVIA 

Item Descrição Quantidade Valor unitário  Valor Total  

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2   

2 PAINEL SOLAR 3   

3.1 ANTENA GOES 3   

3.2 ANTENA GPS 3   

3.3 ANTENA GSM 2   

4 HASTE DE SUPORTE 2   

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2   

6.1 SENSOR DE CHUVA 2   

6.2 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO TRANSDUTOR DE PRESSÃO 4   

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2   

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2   

9 DOCUMENTAÇÃO 1   

Valor total para o lote 02 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Endereço de entrega: Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI), Zona Central, calle Reyes 
Ortiz Nro. 41, Piso 2 y 3 del Edificio de la Fuerza Aérea. 
 

Observação: As remessas deverão ocorrer por conta da empresa vencedora na condição DDU 
(Delivered Duty Unpaid – Incoterm 2010). 
 
LOTE 04 – ASUNCIÓN/PARAGUAI 

Item Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total  

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2   

2 PAINEL SOLAR 3   

3.1 ANTENA GOES 3   

3.2 ANTENA GPS 3   

3.3 ANTENA GSM 2   

4 HASTE DE SUPORTE 2   

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2   

6.1 SENSOR DE CHUVA 2   

6.2 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO TRANSDUTOR DE 
PRESSÃO 

2   

6.4 SENSOR DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO RADAR RS485 2   

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2   

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2   

9 DOCUMENTAÇÃO 1   

Valor total para o lote 02 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Endereço de entrega: Secretaría del Ambiente (SEAM), Avenida Madame Lynch N° 3500 esq Reservista de 
la Guerra del Chaco - Asuncion, Paraguay. 
 

Observação: As remessas deverão ocorrer por conta da empresa vencedora na condição DDU 
(Delivered Duty Unpaid – Incoterm 2010). 
 

Nós, abaixo-assinados, oferecemos o fornecimento dos bens e a prestação dos serviços necessários para  [Inserir Título 

dos Bens e dos Serviços] de acordo com o seu Número de Referência do Anúncio de Licitação [inserir o Número de 
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Referência do ITB]   e nossa Proposta. Por este meio,  submetemos nossa Proposta, que inclui esta Proposta Técnica e 

Tabela  de Preços.  

Nossa Tabela de Preços em anexo é para a soma de  [insira o valor  por extenso e em algarismos e indicar a moeda]. 

Declaramos aqui que nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiárias ou  funcionários,  incluindo quaisquer  membros da 

JV/Consórcio/Associação ou subcontratadas ou fornecedores para qualquer parte do Contrato:  

a) Não está sob proibição de licitação por parte das  Nações Unidas, incluindo, mas não limitado a, proibições 
derivadas das Listas de Sanções do Compêndio do Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

b) Não foram  suspensos, impedidos, sancionados ou identificados como  inelegíveis   por qualquer Agência das 
Nações Unidas, do  Grupo do Banco Mundial, ou qualquer  outra Organização Internacional ;  

c) Não tem conflito de interesses de acordo com as Instruções aos Licitantes da Cláusula 4.; 

d) Não emprega, ou pretende empregar, quaisquer pessoas que são, ou já foram, funcionários da ONU no último 
ano. Se o funcionário da ONU tiver ou tiver tido relações prefissionais anteriores com a nossa empresa  na 
condição de funcionário da ONU, nos últimos 3 (três) anos à serviço da ONU (em conformidade com as 
restrições pós-emprego da ONU publicadas em ST/SGB/2006/15);  

e) Não declararam falência, não estão  envolvidos em processos de falência, concordara ouliquidação, e não há 
sentenças ou ações judiciais  pendentes contra os fornecedores que possam prejudicar  suas operações num 
futuro próximo;  

f) Comprometem-se a não se envolverem em  práticas proibidas, incluindo,  mas não limitado a, corrupção, 
fraude, coerção, conluio, conspiração, obstrução ou qualquer outra prática antiética, com a ONU ou qualquer 
outra Parte, e conduzir  negócios de uma maneira a evitar quaisquer  riscos operacionais,  de reputação ou 
outros riscos indevidos  para a ONU, e adotamos  os princípios do Pacto Global das Nações Unidas. 

Declaramos que todas as informações e declarações feitas nesta Proposta são verdadeiras e aceitamos que qualquer 

má interpretação ou deturpação  contida nesta Proposta possa levar à  nossa desqualificação e/ou sanção pelo  PNUD.   

Oferecemos o fornecimento de bens e a  prestação de serviços relacionados em conformidade com os documentos 

licitatórios, incluindo as Condições Gerais do Contrato do PNUD e de acordo com a  Lista de Requisitos e Especificações 

Técnicas. 

Nossa Proposta será  válida e permanecerá vinculante para nós pelo período especificado na Folha de Dados da 

Proposta.  

Entendemos  e reconhecemos que o PNUD não está obrigado a aceitar qualquer  Proposta que receber. 

Eu, abaixo-assinado, certifico que estou  devidamente autorizado por [Insira o Nome completo do Licitante] para 

assinar esta Proposta e vinculá-la caso o PNUD venha a aceitá-la. 

Nome:  _____________________________________________________________ 

Título/Cargo:  _____________________________________________________________ 

Data: _____________________________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________________________ 

[Carimbo Oficial da Licitante] 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Fornecimento de equipamentos para montagem de laboratórios, a serem entregues na Bolívia, no 
Equador, Paraguai e Peru 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Relação dos produtos a serem adquiridos. 
 

Lote Produtos / Especificações Técnicas QTD 

1 
PLATAFORMAS DE COLETA AUTOMÁTICA DE DADOS – PCDs  
(Estações Telemétricas Automáticas) 

08 

 
3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
Menor preço por lote. 
 
4. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS CONTRATADAS: 

4.1.  Observar a entrega do material adquirido na forma como for solicitado; 
4.2 Observar os prazos estabelecidos para apresentação da proposta e, posteriormente, para a 
entrega do material; 
 

5. LOCAL DE ENTREGA 
Os equipamentos especificados deverão ser entregues nos endereços e quantidades abaixo 

informados:  
 

5.1 Paraguai: 2 PCDs 
5.2 Bolívia: 2 PCDs 
5.3 Equador: 2 PCDs 
5.4 Peru: 2 PCDs 

 

5.1 AS REMESSAS DEVERÃO OCORRER NA CONDIÇÃO DDU (DELIVERED DUTY UNPAID – INCOTERM 2010). 

 
5.2 Os embarques somente serão permitidos após a conclusão de processo de concessão de isenção ou 
não incidência de imposto de importação de cada pais destinatário; 

5.2.1 Caso o embarque ocorra antes da conclusão do processo de concessão de isenção, os 
custos extras em decorrência da remessa antecipada, tais como taxas aeroportuárias, taxas de 
armazenagem e outros, serão de responsabilidade da contratada. 

  
6. PRAZO DE ENTREGA 
Em até 25 dias após a liberação para embarque de cada pais de destino. 
 
6.1 Os embarques somente serão permitidos após a conclusão de processo de concessão de isenção ou 
não incidência de imposto de importação de cada pais destinatário. 
Estima-se que este processo, após recebimento da documentação de exportação (esboço de 
conhecimento de transporte, fatura pro-forma, packing list contendo numero de série). 
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6.1.1 Paraguai – 45 dias 
6.1.2 Bolívia – 45 dias 
6.1.3 Equador – 45 dias 
6.1.4 Peru – 60 dias 

 
 
7. FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento poderá ser efetuado em até duas parcelas, sendo: 
1ª parcela – equivalente a 20% do valor total dos equipamentos, com a apresentação de: 

relatórios de teste de funcionamento e de transmissão da PCD, número de série dos equipamentos, em 
especial: datalogger, modem GOES, sensores hidrológicos e painel solar, fotos dos equipamentos 
prontos para embarque, certificados de calibração dos sensores hidrológicos (sensor de pressão, sensor 
pluviométrico e sensor de borbulha) e certificado teste de fabricação da antena GOES. 

2ª parcela – será paga de acordo com a entrega em cada um dos países mencionado no item 5, 
em conjunto ou separadamente.  

Para fins de calculo, será considerado o valor total da proposta, subtraído o valor da primeira 
parcela. Este saldo será dividido pelo numero de países, 4.  

O resultado corresponderá à parcela final, após a entrega em cada local.   
 

8. PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR MODELO ABAIXO: 
 

As propostas comerciais devem ser apresentadas conforme modelo abaixo, com os valores unitários e 
totais discriminados.  
A proposta poderá ser apresentada com valores em dólares americanos ou em euros, em especial para 
aquelas empresas em que o fornecimento não terá como origem o Brasil, desde que o pagamento seja 
feito para conta no exterior.   
 
Propostas apresentadas, que não seguirem o modelo abaixo, poderão ser desclassificadas.  
 

Item Descrição Qtdde 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 8     

2 PAINEL SOLAR 12     

3.1 ANTENA GOES 12     

3.2 ANTENA GPS 12     

3.3 ANTENA GSM 8     

4 HASTE DE SUPORTE 8     

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 8     

6.1 SENSOR DE CHUVA 8     

6.2 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO TRANSDUTOR DE PRESSÃO 10     

6.3 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO BORBULHAMENTO 2     

6.4 SENSOR DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO RADAR RS485 6     

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 8     

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 8     

9 DOCUMENTAÇÃO DIGITAL 4     
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS DE COLETA AUTOMÁTICA DE 
DADOS – PCDS COM TELEMETRIA GOES E GSM 
Apresenta-se a seguir o resumo das especificações técnicas para a aquisição de Plataformas de Coleta de 
Dados – PCDs com telemetria GOES e GSM e sensores de chuva e nível d’água. 
Trata-se de especificações técnicas “equivalente” “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 
estabelecidos como parâmetro de qualidade para subsidiar a descrição do objeto a ser licitado. 
As tabelas a seguir apresentam o quantitativo de Plataformas de Coleta de Dados – PCDs e sensores e 
itens sobressalentes que deverão ser entregues nos países beneficiários: 
LOTE 01 – LIMA/PERU1 

Item Descrição Quantidade 

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2 

2 PAINEL SOLAR 3 

3.1 ANTENA GOES 3 

3.2 ANTENA GPS 3 

3.3 ANTENA GSM 2 

4 HASTE DE SUPORTE 2 

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2 

6.1 SENSOR DE CHUVA 2 

6.2 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO TRANSDUTOR DE PRESSÃO 4 

6.3 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO BORBULHAMENTO 2 

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2 

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2 

9 DOCUMENTAÇÃO DIGITAL 1 

Endereço de entrega: Autoridad Nacional del Agua – ANA, Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, San 
Isidro - Lima, Perú, Código Postal: 15036. 
 
LOTE 02 – QUITO/EQUADOR2 

Item Descrição Quantidade 

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2 

2 PAINEL SOLAR 3 

3.1 ANTENA GOES 3 

3.2 ANTENA GPS 3 

3.3 ANTENA GSM 2 

4 HASTE DE SUPORTE 2 

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2 

6.1 SENSOR DE CHUVA 2 

6.4 SENSOR DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO RADAR RS485 4 

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2 

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2 

9 DOCUMENTAÇÃO DIGITAL 1 

Endereço de entrega: INAMHI-QUITO, IÑAQUITO N36-14 Y COREA. 
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LOTE 03 – LA PAZ/BOLÍVIA3 

Item Descrição Quantidade 

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2 

2 PAINEL SOLAR 3 

3.1 ANTENA GOES 3 

3.2 ANTENA GPS 3 

3.3 ANTENA GSM 2 

4 HASTE DE SUPORTE 2 

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2 

6.1 SENSOR DE CHUVA 2 

6.2 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO TRANSDUTOR DE PRESSÃO 4 

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2 

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2 

9 DOCUMENTAÇÃO 1 
3Endereço de entrega: Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI), Zona Central, calle 
Reyes Ortiz Nro. 41, Piso 2 y 3 del Edificio de la Fuerza Aérea. 
 
LOTE 04 – ASUNCIÓN/PARAGUAI 

Item Descrição Quantidade 

1 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 2 

2 PAINEL SOLAR 3 

3.1 ANTENA GOES 3 

3.2 ANTENA GPS 3 

3.3 ANTENA GSM 2 

4 HASTE DE SUPORTE 2 

5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2 

6.1 SENSOR DE CHUVA 2 

6.2 SENSORES DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO TRANSDUTOR DE PRESSÃO 2 

6.4 SENSOR DE NÍVEL D’ÁGUA TIPO RADAR RS485 2 

7 CABO DE COMUNICAÇÃO 2 

8 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 2 

9 DOCUMENTAÇÃO 1 

Endereço de entrega: Secretaría del Ambiente (SEAM), Avenida Madame Lynch N° 3500 esq Reservista 
de la Guerra del Chaco - Asuncion, Paraguay. 
 
1. CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DA PCD 
 
Cada caixa de acondicionamento da PCD deverá possuir internamente instalado 1 datalogger, 1 
controlador de carga selado, 1 sensor barométrico, 1 suporte para bateria de, no mínimo 35 Ah ou 
associação de baterias que permita alcançar no mínimo 35Ah, 1 modem GOES, 1 modem GSM, 1 sensor 
que permita detectar a abertura da porta frontal, 1 sensor de umidade relativa do ar, 1 sensor de 
corrente elétrica gerada pelo painel solar e 1 barra de conectores com fusíveis de proteção onde 
deverão ser conectados todos os fios de alimentação dos sensores e demais componentes da PCD que 
necessitem de alimentação elétrica, de forma integrada. 
 
A caixa de acondicionamento deverá ser fornecida em formato retangular e conter uma porta frontal e 



5 
 

um sistema de 2 (dois) conjuntos de chave/fechadura e 2 (duas) dobradiças para permitir que a porta de 
acesso seja trancada e, assim, garanta-se a segurança dos componentes internos. As fechaduras de 
todas as caixas de acondicionamento das PCDs devem possuir chaves com o mesmo segredo e tampa 
externa de proteção para chuva e intempéries. 
 
A caixa de acondicionamento da PCD deverá possuir as seguintes características: robusta; construída em 
metal inoxidável; com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta; ambientalmente selada; à 
prova de chuva e jatos d’água; à prova de alta umidade; à prova de poeira e de invasão de insetos, com 
pintura eletrostática à pó na cor branca. 
 
A caixa de acondicionamento deverá permitir o fácil acesso aos componentes da PCD, entre eles, 
datalogger, regulador de carga, bateria(s), interface para sensores e modens. Deverá ser possível retirar 
a(s) bateria(s) de forma fácil, sem a necessidade de remover todos os demais componentes da PCD. 
 
A caixa de acondicionamento deverá possuir sistema do tipo “calha”, localizada em toda a parte frontal, 
visando evitar que a água da chuva escoe para a parte interna da PCD. Além disso, a porta deverá 
possuir borracha de vedação interna reforçada. 
 
A caixa de acondicionamento da PCD deverá ser protegida da incidência direta do sol por meio de uma 
proteção (“shield”), confeccionada em metal inoxidável, resistente ao sol e as intempéries, com pintura 
eletrostática à pó na cor branca. O “shield” deverá cobrir as partes laterais, traseira e superior da caixa 
de acondicionamento e permitir a passagem de ar entre a superfície da caixa e o “shield”. Para tal deve-
se deixar uma distância mínima de 2 centímetros entre o “shield” e as partes laterais e superior da caixa, 
e aproximadamente 1 centímetro na parte traseira. O “shield” de proteção deverá avançar, pelo menos, 
08 centímetros da parte superior frontal da caixa de acondicionamento. 
 
Na face inferior da caixa de acondicionamento deverão ser instaladas no mínimo, 2 válvulas hidrofóbicas 
do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a equalização da pressão interna-externa, sem permitir 
a entrada de água no inferior da caixa de acondicionamento. 
 
O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte deve ser reforçado de modo a evitar 
que a caixa se deforme durante a fixação da mesma no suporte. 
 
As conexões a serem instaladas no exterior da caixa de acondicionamento para acoplamento dos 
sensores de medição, mais uma entrada extra, das antenas, do painel solar, da porta de comunicação 
entre datalogger e computador, deverão ser instaladas obrigatoriamente na face inferior da caixa e 
implantadas por meio de conectores militares metálicos (Tipo “MS”, Classe “E”, “F” ou “R”). 
 
Os modelos de referência destes conectores são: MS3106E14S, MS3106F14S ou MS3106R14S, exceto os 
das antenas GOES, GSM e GPS que deverão ser conectores do tipo N. 
 
Os conectores deverão obrigatoriamente ser específicos para cada tipo de conexão prevista (exceto os 
do tipo N) e, ainda, devem estar identificados na caixa de acondicionamento, de forma a evitar uma 
conexão equivocada dos componentes da PCD. Teremos a seguinte lista mínima de conexões: 
 
a) 1 (um) conector para o sensor de chuva tipo militar de 3 vias macho; 
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b) 1 (um) conector para o sensor de nível da água (pressão) tipo militar de 4 vias macho (protocolo de 
comunicação do sensor RS-485); 

c) 1 (um) conector para o sensor de nível da água (radar) tipo militar de 4 vias macho (protocolo de 
comunicação do sensor RS485); 

d) 1 (um) conector para o painel solar tipo militar de 3 vias macho; 

e) 1 (um) conector tipo N para a antena GPS; 

f) 1 (um) conector tipo N para a antena de transmissão GSM;  

g) 1 (um) conector tipo N para a antena de transmissão GOES; e 

h) 1 (um) conector para comunicação datalogger-computador tipo militar de 4 vias macho; 

i) 1 (um) conector para comunicação de sonda de qualidade de água ou sensor de nível da água tipo 
borbulhador, tipo militar de 4 vias macho (com protocolo de comunicação SDI-12). 

Todos os conectores externos deverão vir acompanhados de uma capa protetora rosqueável visando 
proteger as conexões que não serão utilizadas, inicialmente. 
 
Todas as conexões deverão ser protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas. 
Para as antenas a proteção deverá ser feita por meio do acoplamento de centelhadores, varistores, 
diodos ou similares. 
 
As condições previstas para a operação dos equipamentos internos à caixa das PCDs devem satisfazer os 
seguintes requisitos: 
 
a) Variação de – 10 ºC a + 55 ºC para a temperatura de operação, representada pela temperatura no 

interior da caixa de acondicionamento; e 

b) Variação de 0 a 95% para umidade relativa do ar de operação, representada pela umidade no 
interior da caixa de acondicionamento. 

c) Todos os componentes internos à caixa da PCD deverão ser capazes de suportar, sem danos, as 
seguintes faixas de condições ambientais: 

• Temperatura: -10 ºC a +60 ºC; e 

• Umidade Relativa: 0% a 100%. 

O diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre o datalogger e os conectores deverá ser fixado na 
parte interna da porta da PCD, na forma de papel adesivo plastificado. 
 
1.1 DATALOGGER 
 
O datalogger deverá possuir baixo consumo de energia e ser composto, no mínimo, por: 
microprocessador; memória interna não volátil; canais de entrada necessários para conectar todos os 
sensores; 1 entrada serial padrão SDI-12 capaz de conexão com pelo menos 10 sensores no mesmo cabo 
SDI-12; 1 entrada serial padrão RS-485 (nativa ou utilizando um conversor externo) capaz de operar com 
protocolo de transferência de dados comunicação RS-485 Modbus; 1 canal para comunicação com 
transmissor de dados GOES, 1 canal para alimentação do datalogger e 1 canal para conexão com o 
computador. 
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A interface serial padrão SDI-12 do datalogger deverá ser provida através de conexão dedicada, 
integrada ao datalogger e não através de qualquer alteração de jumpers da porta RS-232 ou 
conversores externos. 
 
A porta de comunicação entre o computador e o datalogger deverá permitir a execução de comandos 
externos para: atualização de firmware; programação das rotinas de coleta, armazenamento e 
transmissão dos dados e informações de interesse (ex: dados hidrometeorológicos, parâmetros de 
configuração da PCD e dos sensores em operação); configuração dos sensores (ex: offset ou 
multiplicador); download e upload dos parâmetros de configuração da PCD e download dos dados e 
informações armazenados. 
 
A lista mínima de conexões do datalogger é a seguinte: 
 
a) 1 (uma) entrada para o sensor de chuva; 

b) 1 (uma) entrada para os sensores de nível da água por pressão e radar (RS 485); 

c) 1 (uma) entrada para o sensor de nível da água por borbulhamento ou sonda multiparamétrica de 
qualidade de água (SDI-12); 

d) 1 (uma) entrada para o sensor de pressão barométrica; 

e) 1 (uma) entrada para o transmissor de dados GSM; 

f) 1 (uma) entrada para o transmissor de dados GOES; e 

g) 1 (uma) entrada para comunicação datalogger-computador (USB ou RS232). 

 
Os sinais elétricos recebidos dos sensores devem ser convertidos automaticamente em suas 
correspondentes unidades de medição (Sistema Internacional). 
 
Cada entrada do datalogger deverá possuir proteção contra transientes induzidos, por meio de 
varistores, acopladores óticos ou outro tipo de proteção similar. 
 
O datalogger deverá atender, obrigatoriamente, aos requisitos mínimos de taxa de aquisição, 
codificação digital e armazenamento de dados, considerando-se os sensores especificados neste 
documento. 
 
O programa de operação e os dados carregados no datalogger devem ser armazenados em memória 
interna não-volátil, tipo flash, possibilitando que os dados e o programa, sejam mantidos inalterados no 
caso de eventual falta de energia. A memória deverá ter capacidade suficiente para armazenar os dados 
coletados por todos os sensores, pelo período mínimo de 1 (um) ano, considerando uma frequência de 
aquisição de 1 minuto, além do registro dos eventos de chuva nesse período. 
 
O relógio interno do datalogger deverá continuar funcionando mesmo no caso de uma eventual falta de 
energia e atualizar a hora obtida por meio da antena GPS. 
 
O datalogger deve ser capaz de gerenciar a memória interna, de modo que, quando esta estiver cheia, 
os novos registros substituam os mais antigos, mantendo a integridade dos dados. 
 
No caso de falha de alimentação de energia ou durante a substituição da(s) bateria(s), o datalogger 
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deverá ter a capacidade de reassumir todas as suas funções no momento em que a carga for 
restabelecida, sem a perda dos dados e da configuração anterior. 
 
O datalogger deverá ser capaz de monitorar, armazenar e transmitir os dados relativos a: informações 
de nível, informações de chuva, temperatura interna da PCD; voltagem mínima da bateria, offset do 
sensor, valor da pressão barométrica, latitude, longitude, número de série do datalogger, identificação 
do programa instalado. 
 

1.2 O CONTROLADOR DE CARGA 

O regulador de carga, componente do sistema de alimentação, deverá ser do tipo selado (100% 
protegido contra umidade relativa não condensada) e obedecer rigorosamente à máxima taxa de carga 
de segurança permitida para a(s) bateria(s) utilizada(s), considerando o nível máximo de tensão da 
bateria, a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga da mesma. 
 
O controlador de carga deverá possuir corrente nominal mínima de 10 Amperes e potência mínima de 
120 watts (panel solar). 
 
O controlador de carga deverá possibilitar a proteção contra inversão acidental de polaridade entre a 
ligação da bateria e o painel solar. 
 
Deverá possuir Leds para indicar o status da carga da bateria; 
 
Deverão ser fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a correta 
instalação do controlador de carga dentro da caixa da PCD. 

1.3 O SENSOR BAROMÉTRICO 

O barômetro utilizado para compensar a pressão atmosférica na determinação do nível d’água por meio 
de transdutor de pressão do tipo absoluto deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
a) Faixa de medição: 600 a 1100 hPa. 

b) Faixa de temperatura de operação: -10 °C a + 55 °C. 

c) Resolução: ± 0,2 hPa. 

d) Incerteza entre 0 ºC e + 40 ºC: ± 1 hPa. 

e) Incerteza entre -10 ºC e + 50 ºC: ± 2 hPa. 

f) Incerteza a +20 °C: ± 0,5 hPa. 

g) Estabilidade de longo termo: ± 0,5 hPa/ano. 

h) Permitir a calibração em campo (via software ou diretamente no sensor). 

O sensor barométrico deverá ser capaz de suportar, sem danos, as seguintes faixas de condições 
ambientais: 
a) Temperatura: -10 ºC a +60 ºC; 

b) Umidade Relativa: 0% a 100%. 

Deverão ser fornecidos os demais componentes e acessórios necessários para a correta instalação e 
funcionamento do sensor barométrico, incluindo certificado de calibração para cada barômetro. 
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1.4 O SUPORTE PARA BATERIA 

O Suporte para a Bateria deverá ser instalado dentro da PCD de modo que a bateria possa ser 
substituída facilmente, sem a necessidade de se retirar os componentes internos da PCD. 

1.5 O MODEM GOES 

A transmissão dos dados armazenados no datalogger deverá ser feita, por meio do modem de 
comunicação GOES (Geostationary Operational Enviromental Sattellite), com os seguintes requisitos de 
comunicação: 
a) A comunicação via satélite deverá ser totalmente compatível com os padrões de comunicação do 

sistema de transmissão de dados do satélite GOES, satisfazendo os níveis de potência e qualidade 
do sinal requeridos pelo referido sistema. O datalogger deve ser capaz de ser programado e operar 
em cada um dos bits que formam a palavra de transmissão. 

b) Deverá possuir a definição NESDIS HDR V2.0 ou (versão 2), compatível com GOES 16. 

c) Deverá permitir a escolha do canal de transmissão, suportar transmissão de dados a taxas de 300 e 
1200 bps, e operar nos modos “Self Timed” e “Random” independentes. 

d) Deverá possuir receptor GPS (interno) para ajuste do clock. 

e) Deverá suportar a entrada de dados externos via interface serial RS-232, via caracteres ASCII; 

f) Memória não volátil para armazenamento de configuração; 

g) Autodiagnostico com geração de relatório de falha; 

h) Certificação para o modelo ofertado pela National Environmental Satellite, Data and Information 
Service - NESDIS, disponível em http://www.nesdis.noaa.gov/. 

i) Manual de programação e interface com o modem. 

j) O Modem GOES deverá permitir consultar e transmitir os seguintes parâmetros: tensão da bateria 
no momento da transmissão, latitude/longitude, potência do sinal transmitido e potência do sinal 
refletido. 

1.6 O MODEM GSM 

A PCD deverá operar com a tecnologia mínima de comunicação 2G e 3G por meio de modem de 
comunicação GSM com as seguintes especificações mínimas: 
 
a) Tecnologia de comunicação: GSM/2G/3G. 

b) Quadriband: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz, 2100MHz; 

c) Permitir estar sempre conectado (“always on”); 

d) Possibilidade de transmissão de dados nos modos FTP, HTTP, SMTP, em intervalos de tempo 
definidos pelo usuário, não sendo necessária modificação ou aquisição de mais equipamentos; 

e) Controle e configuração via comandos AT; 

f) Possuir baixo consumo de energia, operar em modo “stand by” e ser compatível com a PCD; 

g) Faixa de temperatura de operação: -10 °C a + 55 °C e 0% a 95% de umidade relativa; 

h) Possuir dimensões adequadas para instalação na mesma caixa de acondicionamento do datalogger, 
com suporte para fácil instalação e remoção do interior da caixa do datalogger. 

http://www.nesdis.noaa.gov/
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i) Deverá possuir um dispositivo tipo “gaveta” de modo a facilitar a manipulação do chip “sim card” 
em campo, sem a necessidade de abrir o modem; 

j) Permitir o acesso remoto à PCD; 

k) Ledes para sinalizar a intensidade do sinal; 

l) Leds para sinalizar o SIM card ativo; 

m) Porta SERIAL; 

n) O proponente deverá fornecer todos os acessórios tais como antena, cabo e conectores, bem como 
manuais e softwares necessários para instalação, operação e manutenção do sistema de 
comunicação. 

 

1.7 SENSOR QUE PERMITA DETECTAR A ABERTURA DA PORTA FRONTAL 

Chave do tipo alavanca com sinal de saída (normalmente aberto) instalado em posição que permita 
detectar a abertura da porta frontal da caixa de acondicionamento. 
 

1.8 SENSOR DE UMIDADE RELATIVA DO AR 

Os sensores de temperatura do ar e de umidade do ar podem ser separados ou combinados em um 
único instrumento de medida. 
O(s) sensor(es) deverá(ão) ser capaz(es) de suportar, sem danos, as seguintes faixas de condições 
ambientais: 
a) Temperatura: -10 ºC a +60 ºC; 

b) Umidade Relativa: 0% a 100%. 

Os sensores de temperatura e umidade deverão satisfazer as seguintes especificações técnicas: 
 
Sensor de Temperatura do ar: 
 
a) Faixa de medição: -10 ºC a +60 ºC; 

b) Incerteza entre -5 ºC e 45 ºC: ±0.5 ºC; 

c) Resolução: 0.1ºC; 

Sensor de Umidade Relativa do Ar: 
 
a) Faixa de medição: 0 a 100 %UR; 

b) Incerteza entre 0 e 100 %UR: ±4%; 

c) Resolução: 0.1 %UR; 

d) Estabilidade típica de longo termo: melhor que 2%UR/ano; 

e) Faixa de temperatura de operação: -10 °C a + 60 °C; 

Deverão ser fornecidos os demais componentes e acessórios necessários para a correta instalação no 
interior da caixa de acondicionamento. 
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1.9 SENSOR DE CORRENTE ELÉTRICA GERADA PELO PAINEL SOLAR 

Deverá ser instalado no interior da caixa de acondicionamento um sensor que permita monitorar a 
corrente elétrica gerada pelo painel solar. 
 
a) Faixa de medição: 0 à 10 Amperes; 

b) Incerteza entre ± 0.1 Ampere; 

c) Resolução: 0.01 Ampere 

1.10 A BARRA DE CONECTORES E SUPRESSORES DE TRANSIENTES 

A caixa de acondicionamento deverá possuir uma barra de conectores, devidamente identificada com 
etiquetas por tipo de ligação. 
 
As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria, dos sensores que utilizem o protocolo RS-
485 e SDI-12 deverão possuir fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a 
proteção adicional dos sensores e do datalogger. 
 
Os fusíveis deverão ser instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso 
para verificação e substituição. Deverá ser fornecido um kit contendo 5 fusíveis extras, para cada 
conexão. 
 
As ligações do transdutor de pressão, sensor borbulhador e radar para o datalogger devem ser 
protegidas, adicionalmente, contra surtos elétricos por meio de supressores de transientes com as 
seguintes características mínimas: 
 
a) Protetor contra surtos para equipamentos eletrônicos conectados às linhas de comunicação de 

dados. 

b) Tempo de resposta da ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA. 

c) Alta capacidade de dreno de corrente de surto. 

d) Poder atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado; 

e) Conexão via borne. 

f) Fixação rápida sobre trilhos que favoreçam sua substituição. 

g) Possuir invólucro anti-chama. 

Todos os fios que interligam a barra de conectores ao datalogger e a barra de conectores aos conectores 
militares, além dos fios ligados aos conectores tipo N deverão ser identificados com etiquetas de modo 
a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre o datalogger e os 
conectores. 
 
O diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre o datalogger e os conectores deverá ser fixado na 
parte interna da porta da PCD, na forma de papel adesivo plastificado. 
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1.11 BATERIA 

Toda bateria utilizada deverá ser recarregável, do tipo selada e livre de qualquer manutenção, com 
válvula de escape de gases e deverá ter capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 5 
(cinco) dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em 
locais ou períodos com baixa insolação. 
 
Além de satisfazer os requisitos acima, o sistema deverá possuir uma única bateria que deverá possuir 
no mínimo 35 Ah a 12 VDC. 
 
A(s) bateria(s) deverão ser fornecidas com o certificado de fabricação do ano 2018 ou 2019 
Deverão ser fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a correta 
instalação da(s) bateria(s) dentro da caixa da PCD. 
 

1.12 ACESSÓRIOS DA CAIXA DA PCD 

Deverá ser fornecido 50g de Graxa de Silicone Dielétrica por caixa de PCD, visando proteger os 
conectores militares contra corrosão, umidade e mal contato. Esta graxa também será utilizada para 
proteger a borracha de vedação da porta da PCD contra ressecamento. 
 
Cada caixa de acondicionamento deverá possuir 2 pacotes de sílica gel de 500g cada, reutilizável visando 
proteger os componentes internos contra alta umidade. 
 

2. PAINEL SOLAR 

O painel solar deverá ser capaz de recarregar a(s) bateria(s) e simultaneamente fornecer a energia 
necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando-se em conta o consumo do datalogger e do 
regulador de carga para a operação dos sensores, a medição de chuva e nível da água, e a transmissão 
remota dos dados considerando intervalos de 15 minutos para o sistema GSM e 60 minutos para o 
sistema GOES. 
 
Os painéis solares deverão possuir os seguintes quesitos mínimos: 
 
a) Painel solar de, no mínimo, 60 watts; 

b) O painel solar deverá ser fornecido com cabo de polipropileno ou nylon, com proteção de alta 
durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, possuir proteção/revestimento de 
eletroduto flexível em fita de aço (zincada, cobreada ou estanhada) ou alumínio com revestimento 
externo de PVC, possuir malha de aterramento, com os devidos conectores militares metálicos de 3 
vias tipo fêmea instalados (Tipo “MS”, Classe “E”, “F” ou “R”, Referência MS3106E14S, MS3106F14S 
ou MS3106R14S) para ligação entre o Painel Solar e a PCD, e comprimento de 5 (cinco) metros de 
comprimento; 

c) O painel solar deverá possuir proteção contra corrente de retorno com o uso de diodos de proteção 
ou sistema equivalente.  

Deverão ser fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a correta 
instalação do painel solar na haste de suporte e na caixa da PCD. 
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3. ANTENAS 

3.1 Antena GOES 

As antenas utilizadas para a transmissão dos dados por meio do sistema GOES deverão possuir as 
seguintes especificações mínimas: 
a) A antena para o modem GOES do tipo Yagi compatível com as especificações descritas no 

documento “GOES Data Collection Platform Radio Set (DCPRS) CERTIFICATION STANDARDS at 300 
bps and 1200 bps” disponível em: 
http://www.noaasis.noaa.gov/DCS/docs/DCPR_CS2_final_June09.pdf 

b) A antena GOES deverá ser do tipo Yagi, resistente ao tempo e com ganho entre 10 e 11 db. 

c) Conexão do cabo da antena GOES com a PCD com conector tipo N reforçado com capa termo 
retrátil ou similar para evitar que o mesmo se solte causando problemas de interferência ou 
interrupção nas transmissões; 

d) O cabo de conexão da antena deverá ser robusto, do tipo RG-08 ou similar e possuir proteção 
contra radiação U.V., possuir proteção/revestimento de eletroduto flexível em fita de aço (zincada, 
cobreada ou estanhada) ou alumínio com revestimento externo de PVC, e ter comprimento mínimo 
de 5 metros. 

e) A base da antena deverá vir com marcador físico (em alto ou baixo relevo) do grau da elevação de 0 
a 90 graus, com marcas de no mínimo 5 em 5 graus e algarismos de 10 em 10 graus. 

f) Cada antena deverá ser acompanhada de um comprovante de teste de funcionamento que deverá 
mostrar o número de série da antena e o ganho da transmissão. 

g) Cada antena deverá ser entregue com suporte para fixação externa lateral em haste metálica de 2” 
de diâmetro nominal externo. 

As antenas deverão apresentar potência de sinal transmitido acima de 40. Este valor será verificado no 
campo SIGNAL, disponível em: https://dcs1.noaa.gov/Account/FieldTest, quando acessado o ID GOES 
configurado na PCD. Serão rejeitadas as antenas que apresentarem potência de sinal transmitido 
inferior a 40. 

3.2 Antena GPS 

As antenas utilizadas para a recepção dos dados GPS, visando o ajuste da data e hora do modem GOES 
deverão possuir as seguintes especificações mínimas: 
a) A antena GPS deverá ser do tipo “outdoor”, resistente ao tempo e com ganho mínimo de 27db. 

b) Conexão do cabo da antena GPS com a PCD com conector tipo N, reforçado com capa termo retrátil 
ou similar para evitar que o mesmo se solte causando problemas de interferência ou interrupção 
nas comunicações; 

h) O cabo de conexão da antena GPS deverá ser robusto do tipo RG-58 ou similar e possuir proteção 
contra radiação U.V., possuir proteção/revestimento de eletroduto flexível em fita de aço (zincada, 
cobreada ou estanhada) ou alumínio com revestimento externo de PVC, e ter comprimento de 5 
metros. 

c) Cada antena deverá ser entregue com suporte para fixação externa lateral em haste metálica de 2” 
de diâmetro nominal externo. 

 

 

http://www.noaasis.noaa.gov/DCS/docs/DCPR_CS2_final_June09.pdf
https://dcs1.noaa.gov/Account/FieldTest
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3.3 Antena GSM 

As antenas utilizadas para a transmissão dos dados GSM, deverão possuir as seguintes especificações 
mínimas: 
a) A antena deverá ser do tipo “outdoor”, resistente ao tempo com dispositivo mecânico para fixação 

no suporte da PCD; 

b) Quadriband: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz, 2100MHz; 

c) Ganho mínimo de 5 dBi (mínimo), omndirecional, em todas as faixas de transmissão; 

d) Conexão do cabo da antena com a PCD com conector tipo N, reforçado com capa termo retrátil ou 
similar para evitar que o mesmo se solte causando problemas de interferência ou interrupção nas 
comunicações; 

i) O cabo de conexão da antena deverá ser robusto, do tipo RG-58 ou similar, possuir proteção contra 
radiação U.V., possuir proteção/revestimento de eletroduto flexível em fita de aço (zincada, 
cobreada ou estanhada) ou alumínio com revestimento externo de PVC, e ter comprimento mínimo 
de 5 metros. 

e) Cada antena deverá ser entregue com suporte para fixação externa lateral em haste metálica de 2” 
de diâmetro nominal externo. 

3.4 Conectores Tipo “N” para as antenas GOES, GSM e GPS 

Os conectores macho tipo “N” das antenas GOES, GSM e GPS deverão possuir sistema de travamento 
com porca conforme exemplo apresentado nas figuras a seguir, de modo a mantê-los fixadas em seus 
respectivos cabos de comunicação de forma robusta. 

Peças dos conectores tipo “N” 

  
Peças dos conectores tipo “N” 
Todos os conectores tipo “N” deverão ter o pino central soldado e serem reforçados na junção com seus 
respectivos cabos de conexão por meio da utilização de “rabicho de borracha” ou “capa termo retrátil”, 
visando uma maior resistência e durabilidade destas conexões. O diagrama de ligação dos conectores 
será repassado pela ANA posteriormente. 
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4. HASTE DE SUPORTE 

Deverá ser fornecido um tubo galvanizado de 3 m de comprimento por 2” de diâmetro nominal externo 
com espessura mínima da parede de 3,2 mm para utilização como suporte para a PCD. 
 
Este suporte da PCD deverá permitir a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel 
solar e das antenas de transmissão de dados GOES e GSM e da antena GPS com disposição lateral ao 
tubo galvanizado, devendo ser resistente o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em 
condições adversas de temperatura, umidade e vento. 
 
A haste de suporte deverá possuir um sistema de travamento na base inferior, visando sua melhor 
fixação no chão. 
 
Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessários para a fixação da PCD, painel solar e as antenas 
GOES, GSM e GPS deverão ser idênticos entre si e serem constituídos em aço inox. 
 

5. SISTEMA DE ATERRAMENTO 

Deverá ser fornecido um sistema de aterramento com o objetivo de descarregar cargas estáticas 
acumuladas na estrutura da PCD, e fornecer uma referência estável de tensão aos equipamentos, em 
conformidade com as normas NBRs 13.571/96, 5426/85, 5456/87, 6006/80, ASTM E 478, UL-467 ou 
outras normas que assegurem igual ou superior qualidade, e um sistema independente de para raios 
com sistema de aterramento. 
 
A solução de aterramento a ser fornecida deve possuir as seguintes especificações mínimas: 
 
a) 1 captador de para raios do tipo Franklin, com mastro de base instalado no topo da haste de 

suporte da PCD com isolador (total de 1 captador por PCD). 

b) 1 fio de cobre sólido de 5 metros de comprimento e seção nominal de 35 mm2 para ligação entre 
o captador e a 1ª haste de aterramento (total de 1 fio de 5m por PCD). 

c) 1 fio de cobre sólido de 3 metros de comprimento e seção nominal de 35 mm2 para ligação entre 
a PCD e a 2ª haste de aterramento (total de 1 fio de 3m por PCD). 

d) 6 isoladores e espaçadores metálicos galvanizadas de 30 cm para fixação em tubos de 2” para 
fixação do fio de cobre descrito na letra “b)” (total de 6 isoladores por PCD). 

e) 2 hastes de aterramento composta por núcleo de aço carbono, ABNT 1010 a 1020, revestida com 
no mínimo 0,25mm de camada de cobre eletrolítico com, no mínimo, 95% de pureza, sem traços 
de zinco, de 2,5 metros de comprimento por 1/2” de diâmetro, com ponteira chanfrada (total de 
2 unidades por PCD); 

f) 1 dispositivos para conectar a cordoalha de cobre na caixa da PCD e na haste 2ª haste de 
aterramento. 

g) Os conectores entre as hastes de aterramento e os fios de cobre deverão ser do tipo “U”, com 
área de 1/2” para a haste de aterramento, como na figura abaixo: 
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Foto dos conectores que serão aceitos 

 
As 2 (duas) hastes de aterramento deverão ser entregues amarradas no interior do tubo galvanizado de 
2” externa e 3m de comprimento, utilizado como haste de suporte da PCD. 
 

6. SENSORES 

6.1 Sensor de Chuva (precipitação) 

O sensor de chuva (pluviômetro digital) deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 
a) Tipo: Tipping-Bucket Rain Gauge – TBRG composto de um conjunto com base e coletor removível, 

ambos identificados com a marca, o modelo e o mesmo número de série; 

b) O gabinete (coletor) deve ser encaixado/montado junto à base somente em uma devida posição. 
Isto deve ser feito a partir de artifício mecânico que impeça a montagem de forma diferenciada, ou 
por meio de marcações na base e no coletor; 

c) O gabinete (coletor) deve ter altura (interna) e ângulos internos que não favoreçam o respingo da 
chuva para fora do recipiente de captação; 

d) O gabinete deverá ser provido de parafusos ou sistema similar (de aço inoxidável) para nivelamento 
do pluviômetro; 

e) Sensor com dispositivos de ajuste para balanceamento dos volumes das básculas, devendo as 
básculas virem de fábrica devidamente balanceadas; 

f) Resolução: 0,20 mm; 

g) Faixa de Medição: 0 a 500 mm/hora; 

h) Faixa de temperatura de operação: 0 °C a + 50 °C;  

i) Incerteza: 3 % para intensidades de até 250 mm/hora; 

j) Incerteza: 4 % para intensidades acima de 250 mm/hora até 500mm/hora; 

k) Área do orifício de captação de água do sensor de 300 a 500 cm2; (com tolerância inferior a +/- 1 
mm nas medidas do diâmetro nominal); 

l) Os ângulos (interno e externo) da borda do pluviômetro (coletor) deverão ser adequados para 
minimizar os efeitos de turbulência de vento; 

m) Fornecido com chave de palheta – reed-switch; 

n) Construído inteiramente em materiais resistentes à corrosão; 

o) Utilização de material (ou pintura/tratamento) com baixo coeficiente de atrito no seu revestimento 
impedindo a retenção da amostra da chuva; 
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O sensor deverá conter uma tela fixa na área de captação, na forma de torre, com possibilidade de 
remoção para limpeza, apropriada para proteger o ponto de entrada da água da chuva contra a entrada 
de insetos e outros entulhos; 
 
O sensor deve conter dutos ou outros dispositivos na parte inferior para a saída da água da chuva de 
forma integral para permitir a verificação e/ou calibração. O sensor não deve acumular água em  
seu interior; 
 
O sensor de chuva deverá conter tela (s) no (s) orifício(s) de descarga da água coletada (ponto de saída 
da chuva coletada), apropriada para evitar a entrada de insetos; 
 
Deve ser provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, construído em material 
inoxidável; 
 
O sensor deve ser composto de mecanismo de “báscula” construído integralmente em material 
inoxidável e suportado sobre mancais ou rolamentos em aço inoxidável; 
 
O sensor deve contar com um mecanismo interno de nivelamento a bolha; 
 
Cabo de Poliamida, Polipropileno, Poliuretano, Poliolefina ou nylon, com proteção de alta durabilidade 
contra raios ultravioleta, moldado ou similar, com os devidos conectores militares metálicos de 3 vias 
tipo fêmea instalado (Tipo “MS”, Classe “E”, “F” ou “R”, Referência MS3106E14S, MS3106F14S ou 
MS3106R14S) para ligação entre o sensor de chuva e a PCD, e comprimento de 5 (cinco) metros; 
 
O cabo de ligação do sensor de chuva à PCD deverá possuir proteção/revestimento de eletroduto 
flexível em fita de aço (zincada, cobreada ou estanhada) ou alumínio com revestimento externo de PVC. 
O diagrama de ligação destes conectores será repassado pela ANA posteriormente. 
 
O sensor deverá ser capaz de suportar, sem danos, as seguintes faixas de condições ambientais: 
 
a) Temperatura: -10 ºC a +60 ºC; e 

b) Umidade Relativa: 0% a 100%. 

Deverá ser fornecido uma haste, independente e exclusiva, para suporte do sensor de chuva, 
confeccionada em tubo galvanizado de 1,7 m por 2” (duas polegadas) de diâmetro nominal externo com 
espessura mínima da parede de 3,2 mm e com sistema de travamento na base inferior. 
 
O sensor de chuva será instalado de modo que o plano de coleta da chuva fique, no mínimo a uma 
altura de 1,5m acima do solo e com o seu suporte bem fixo ao chão, livre da interferência dos demais 
equipamentos da PCD. 
 
Todos os conectores dos sensores de chuva deverão ser reforçados na junção com seus respectivos 
cabos de conexão por meio da utilização de “rabicho de borracha” ou “capa termo retrátil”, visando 
uma maior resistência e durabilidade destas conexões.  
 
Deverão ser fornecidos todos os componentes e acessórios necessários para a correta instalação e 
funcionamento do equipamento em campo, incluindo certificado de calibração por pluviômetro. 
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Para cada Plataforma Automática de Coleta de Dados – PCD a licitante vencedora deverá fornecer 1 
(um) dispositivo para verificação da calibração do pluviômetro em campo (kit de calibração) composto 
por:  
 
a) 1 (um) recipiente de container rígido translúcido, com baixo coeficiente de dilatação, de volume 

conhecido, através de sistema de enchimento por completo. 
b) 1 (um) kit de bicos, com no mínimo 3 bicos (orifícios intercambiáveis), utilizados para variar a taxa 

de precipitação; 
c) 1 (uma) base de suporte (ou outro tipo de acessório) para facilitar o acoplamento recipiente de 

container rígido ao pluviômetro. 
d) 1 (um) mecanismo (tipo sifão ou equivalente) para manter constante o fluxo de água do recipiente 

de container rígido durante o processo de calibração. 
e) 1 (um) certificado de calibração que demonstre a incerteza máxima de 1% do volume de água 

utilizado no kit de calibração. 
f) 1 (um) case de armazenamento e transporte. 
g) 1 (um) manual de utilização contendo as instruções e os cálculos dos padrões esperados como 

resultado dos testes de verificação do pluviômetro. 
 
Além dos itens descritos acima, cada kit de calibração deverá ser fornecido 1 contador de pulso digital 
acoplado a um conector tipo militar de 3 vias macho compatível com o conector do cabo do 
pluviômetro, ligado por um cabo robustecido, cujo diagrama de ligação também deve ser compatível 
com o do conector do pluviômetro. 
 
O contador deverá funcionar com pilhas ou baterias (substituíveis) disponíveis no mercado nacional, 
possuir botão de reset (zerar) e, no mínimo, 4 dígitos com display LCD de 0,35” ou superior. (Modelo de 
referência: Tally Counter, Redington E2-1804 conforme fotos a seguir). 
 

         
Sistema de Contagem Detalhe do modelo de referência 
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Detalhe do Conector Detalhe dos Terminais 

 
A partir do conector militar, deverá estar acoplado a dois terminais macho de aproximadamente 3 cm 
compatível com o conector do pluviômetro, visando a contagem com outros tipos de conectores 
diferentes do especificado. 
 

6.2 Sensores de nível d’água tipo Transdutor de Pressão 

O sensor de nível d’água deverá ser do tipo capacitivo com elemento do tipo capacitor de cerâmica, 
para medição de pressão absoluta, com os seguintes requisitos mínimos: 
a) Sensor tipo capacitivo cerâmico configurados para operar no endereço “1” do protocolo RS-485. 

b) Programável para frequência de leituras entre uma leitura por segundo e uma leitura por dia. 

c) Grau de proteção IP68. 

d) Material do corpo do sensor: aço inox ou equivalente. 

e) Faixa de medição: 0 a 20 metros de H2O. 

f) Faixa mínima de temperatura de operação: 0 °C a + 50 °C. 

g) Incerteza: ±0,1% do limite total, combinando não-linearidade, histerese e repetibilidade. 

h) Sinal de saída via interface de comunicação de dados padrão RS-485 (que utilizem protocolo de 
transferência Modbus). 

i) Faixa de Alimentação: 10 a 16 Vcc. 

j) Compensação automática da influência de variações de temperatura que atenda no mínimo a 
seguinte faixa: 10 °C a + 45 °C. 

k) Compensação da influência das variações da pressão atmosférica feita através de instalação de 
barômetro junto à caixa da PCD. 

l) Conexão elétrica: cabo inteiriço, de Poliamida, Polipropileno, Poliuretano, Poliolefina ou nylon, 
resistente a UV, com 100 metros de comprimento, com o devido conector fêmea tipo militar 
metálico (tipo MS3106E14S, MS3106F14S ou MS3106R14S, completos e com os seus respectivos 
rabichos instalados) para ligação entre o sensor de nível e a PCD, submergível, sem tubo ventilado. 

m) A junção entre o cabo e o sensor deve ser reforçada com “rabicho de borracha” ou “capa termo 
retrátil”, visando uma maior resistência e durabilidade desta conexão. 
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n) Fiação de cobre com área mínima de 0,25 mm2 para cada fio, protegido por folha de alumínio com 
fio de dreno e/ou malha densa de cobre (para aterramento, proteção contra interferência 
eletromagnética e aumento da resistência), com núcleo de aramida (kevlar), revestido com material 
de Poliamida, Polipropileno, Poliuretano, Poliolefina ou nylon, com proteção U.V. diâmetro externo 
mínimo de 5,8mm e 100 metros de comprimento. 

Todos os componentes (medidor, cabos, acessórios) devem ser totalmente protegidos contra umidade e 
à prova d`água. 
 
Deverão ser fornecidos os demais componentes e acessórios necessários para a correta instalação e 
funcionamento do equipamento em campo, incluindo certificado de calibração para cada sensor de 
pressão. 
 

6.3 Sensores de nível d’água tipo Borbulhamento 

O sensor de nível d’água deverá ser do tipo borbulhamento, para medição da variação do nível da 
coluna d’água com a compensação da pressão atmosférica, deverá funcionar acoplado à um datalogger 
via protocolo de comunicação SDI-12, e possuir os seguintes requisitos mínimos: 

a) Permitir a realização de medidas e, uma frequência mínima de 01 leitura por minuto. 

b) Permitir a programação (frequência e duração) dos ciclos de purga. Permitir que o intervalo de 
realização das medidas possa ser programado no próprio sensor, ou comandado por um datalogger 
via protocolo de comunicação de dados SDI-12. 

c) Faixa de medição mínima: 0 a 15 metros de coluna d’água. 

d) Resolução: ±1 mm 

e) Incerteza Máxima: ±10 mm. 

f) Sinal de saída via padrão de comunicação de dados SDI-12. 

g) Faixa de Alimentação Mínima: 10 a 16 Vcc. 

h) Consumo de energia máximo diário: 10 Wh/dia considerando 01 medida a cada 15 minutos e 01 
purga, com duração de 5 minutos, uma vez ao dia. 

i) A pressão deve ser gerada por um compressor de pistão ou mecânico integrado ao equipamento. 

j) Compensação automática da influência das variações de temperatura e da pressão atmosférica. 

k) Conexão elétrica: cabo em Poliamida, Polipropileno, Poliuretano, Poliolefina ou Nylon, resistente a 
UV com blindagem elétrica e diâmetro externo de 5,5 a 10 mm, com os devidos conectores para 
ligação entre o sensor de nível e a PCD, possuir proteção/revestimento de eletroduto flexível em 
fita de aço (zincada, cobreada ou estanhada) ou alumínio com revestimento externo de PVC, 
possuir malha de aterramento, e 02 metros de comprimento. 

l) Tubo de Medição: o tubo de medição deve ser próprio para o uso em instalações de sensor de 
borbulhamento, constituído de polietileno, com diâmetro interno de 1/8” e externo de 3/8”, e 100 
metros de comprimento (sem emendas). 

m) Faixa mínima de temperatura de operação: - 5 °C a + 55 °C. 

n) Faixa mínima de umidade de operação: 0% a 95% não condensada. 



21 
 

o) Grau de proteção IP43 ou superior. 

p) Deverá ser fornecido, 2 (dois) dispositivos para emenda do tubo de medição; 

q) Deverá ser encaminhado certificado de calibração para cada sensor. 

 

• Características da Caixa de Acondicionamento do Sensor de Borbulhamento 

a) O sensor de borbulhamento, deverá estar acondicionados dentro de um único recipiente, 
denominado caixa de acondicionamento, a qual deverá ter as seguintes características: robusta; 
construída em material inoxidável; com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta; 
ambientalmente selada; à prova de chuva; jatos d’água; à prova de alta umidade; à prova de poeira 
e de invasão de insetos. 

b) A caixa de acondicionamento deverá permitir o fácil acesso aos componentes internos. A caixa 
deverá conter um sistema de chave/fechadura para permitir que a tampa de acesso seja trancada 
e, assim, garanta-se a segurança dos componentes. As fechaduras de todas as caixas de 
acondicionamento das PCDs devem possuir o mesmo segredo, que será fornecido pela ANA. 

c) A caixa de acondicionamento deverá possuir dispositivo que permita a entrada de ar, por meio de 
no mínimo 1 (uma) válvula hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, sem a possibilidade de 
entrada de insetos e água. 

d) O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte deve ser reforçado de modo a 
evitar que a caixa se deforme durante a fixação da mesma no suporte. 

e) Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessárias para a fixação da Caixa deverão ser idênticas 
entre si e serem constituídos em aço inox. Além disso, essas abraçadeiras deverão possibilitar sua 
instalação em tubos de aço galvanizados de 3 m de comprimento por 2” de diâmetro nominal 
externo.  

f) O cabo utilizado para realizar a comunicação do sensor à caixa da PCD deverá ser fixado na parte 
inferior da caixa de acondicionamento por meio de um prensa cabo. O conector para comunicação 
do sensor de borbulha à caixa da PCD, via protocolo SDI-12, deverá ser do tipo militar de 4 vias 
macho (Tipo “MS”, Classe “E”, “F” ou “R”). Os modelos de referência são: MS3106E14S, 
MS3106F14S ou MS3106R14S. O diagrama de ligação do conector será repassado posteriormente 
pela ANA. 

g) O conector deverá ser reforçado na junção com seu respectivo cabo de conexão por meio da 
utilização de “rabicho de borracha” ou “capa termo retrátil”, visando uma maior resistência e 
durabilidade desta conexão.  

Deverão ser fornecidos os componentes e acessórios, mesmo que não mencionados nesta 
especificação, que sejam necessários para a correta instalação e funcionamento do equipamento em 
campo, ligado à um datalogger via padrão de comunicação SDI-12. 
 
Trata-se de especificações técnicas de natureza equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 
estabelecidos como parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto a ser licitado. 

6.4 Sensor de nível d’água tipo Radar RS-485 

O sensor de nível d’água deverá ser tipo “Radar”, e possuir os seguintes requisitos mínimos: 
a) Programável para frequência de leituras entre uma leitura a cada 30 segundos e uma leitura por 

dia. 
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b) Faixa mínima de medição: 1 a 30m. 

c) Incerteza: ± 10mm sobre todo a faixa de medição. 

d) Resolução: 5mm. 

e) Ângulo Total Máximo de Abertura: 12°. 

f) Faixa de temperatura de operação: -10 °C a + 50 °C. 

g) Faixa de umidade relativa de operação: 0 a 100%. 

h) Sinal de saída via interface de comunicação de dados padrão RS-485 (que utilizem protocolo de 
transferência Modbus). 

i) Faixa de Alimentação: 10 a 16 Vcc. 

j) Conexão elétrica: cabo inteiriço de Poliamida, Polipropileno, Poliuretano, Poliolefina ou Nylon, 
resistente a UV, para ligação entre o sensor de nível tipo Radar e a PCD, moldado ou similar, com 
150 metros de comprimento. 

k) O cabo deverá ser entregue de forma inteiriça em rolo tipo “padrão de fábrica”, sem os cortes a 
cada 150m, para que o País que irá receber estes tipos de sensores possa encaminhar os cabos com 
os tamanhos indicados de acordo com as demandas de instalação. 

l) Fiação de cobre com área mínima de 0,82 mm2, para cada fio tipo AWG18 ou similar, protegido por 
folha de alumínio, com fio de dreno. 

m) Material do invólucro inoxidável e resistente às intempéries. 

n) Grau de proteção IP66 ou superior. 

o) O sensor deverá ser capaz de suportar, sem danos, as seguintes faixas de condições ambientais: 

• Temperatura: -10 ºC a +60 ºC; 

• Umidade Relativa: 0% a 100%. 

Todos os componentes (medidor, cabos, acessórios) devem ser totalmente protegidos contra umidade e 
à prova d'água. 
 
Deverão ser fornecidos os demais componentes e acessórios necessários para a correta instalação e 
funcionamento do equipamento em campo, tais como software, display (caso necessário), cabos, 
conversores, etc. 
Deverá ser fornecido 1 conector militar metálico fêmea de 4 vias (tipo MS3106E14S, MS3106F14S ou 
MS3106R14S, completo e com o seu respectivo rabicho), para cada sensor de Radar fornecido, para 
ligação entre o Radar e a PCD. 
 
Deverão ser fornecidos os demais componentes e acessórios necessários para a correta instalação e 
funcionamento do equipamento em campo, incluindo certificado de calibração para cada sensor de 
Radar. 
 

7. CABO DE COMUNICAÇÃO 

O cabo de comunicação entre a PCD e o Notebook deverá ser em uma das extremidades do tipo militar 
de 4 vias fêmea. A outra extremidade poderá ser do tipo USB ou Serial-RS232 fêmea acompanhado de 
cabo conversor adicional tipo Serial-RS232 macho – USB. 
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Em ambos os casos a PCD deverá comunicar com os microcomputadores tipo Notebooks na porta de 
comunicação USB. 
 
Soluções diferentes de comunicação de dados entre a PCD e o Notebook (ex. Bluetooth, Ethernet, WiFi, 
etc.) serão avaliadas pela área técnica da ANA. 
 

8. SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 

O software para programação do datalogger e para configuração dos sensores e do transmissor de 
dados deve compatível com o sistema operacional Microsoft (versão Windows 10) e permitir: a 
atualização de firmware; a programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão dos dados 
e informações de interesse (dados hidrometeorológicos, parâmetros de configuração da PCD e dos 
sensores em operação e status operacional); a configuração e a calibração dos sensores (ex: offset e 
ganho); o download e o upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores; e o download 
dos dados e informações armazenados na memória do datalogger, dentre outros aspectos 
imprescindíveis para o funcionamento correto da PCD. 
 
Deverão ser fornecidos todos os meios (softwares, programas, licenças, etc.) necessários para que o 
usuário possa fazer, por conta própria, o download dos dados e informações armazenadas na memória 
interna do datalogger, bem como a programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão 
de dados. 
 
Além da Versão de Software para Windows, caso o fabricante possua versão de software para o Sistema 
Operacional Windows Mobile ou Aplicativos Android ou IOS, deverá ser fornecido uma licença para cada 
PCD deste software adicional. A seguir são apresentados os requisitos do software. 
 

8.1 Configuração Geral da PCD 

a) Permitir a atualização de firmware. 

b) Permitir a identificação da PCD (nome, código, etc.). 

c) Habilidade de ajustar a data (dia, mês e ano) e o horário (hora, minuto e segundo), e  actualização 
automática por meio do GPS conectado no transmissor GOES. 

d) Os programas de operação/configuração das PCDs deverão ser customizados de acordo com as 
necessidades de cada País de destino dos equipamentos. Para tal, cada País estabelecerá um ponto 
focal para que a licitante vencedora construa os respectivos programas de configuração. 

8.1.1 Programação das rotinas de coleta e armazenamento de dados 

a) Ajustar a frequência e a duração de coleta (amostragem) independentemente para cada sensor ou 
conjunto de sensores. 

b) Permitir a definição de regras de coleta (exemplos: registrar o instante de cada “basculada” do 
sensor de chuva; alterar o intervalo de coleta dos dados de nível d’água em função da variação 
observada nesses dados; registrar os dados lidos num sensor em função dos dados lidos por um 
segundo sensor). 
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c) Permitir o ajuste dos dados de nível d’água do sensor tipo transdutor de pressão a partir do nível de 
água lido na seção de réguas (estação convencional limnimétrica) e, ainda, fazer a compensação da 
influência da pressão atmosférica medida pelo sensor barométrico. 

d) Permitir o ajuste dos dados de nível d’água do sensor tipo borbulhador com o nível d’água lido na 
seção de réguas (estação convencional limnimétrica). 

e) Ativar ou desativar sensores para realizar coletas. 

f) Ativar ou desativar sensores para armazenamento dos dados coletados. 

g) Programar a escala e a calibração (ex: offset e ganho) dos sensores. 

h) Permitir a definição do formato de armazenamento e transmissão dos dados; e 

i) Permitir a configuração/programação da interface serial padrão SDI-12 e RS-485 

j) A programação da PCD deverá ser realizada a partir do upload de um arquivo (programa de 
configuração) contendo os dados gerais (sensores, frequência de coleta e transmissão, formato dos 
dados, etc.) pré-gravados. 

8.1.2 Programação das rotinas de transmissão de dados 

a) Permitir a seleção dos dados a serem transmitidos (ex: nível da água dos sensores tipo transdutor 
de pressão e borbulhador, chuva acumulada, pressão barométrica, etc.); 

b) Permitir a definição do formato da palavra de transmissão; 

c) Permitir a definição dos parâmetros de status operacional da PCD a serem transmitidos (ex: carga 
da bateria e temperatura interna); 

d) Permitir a definição do intervalo de transmissão (ex: 15 minutos, horário, diário, etc.); 

e) Permitir a definição dos parâmetros e verificação do status da transmissão; e 

f) Permitir a transmissão de alarmes no caso da ocorrência de eventos pré-definidos. 

8.1.3 Download dos dados e informações armazenadas na memória interna 

a) Permitir o download dos dados e informações hidrometeorológicos, inclusive com a possibilidade 
de filtrar o conjunto de dados a ser baixado pela data de aquisição. 

b) Permitir o download e upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores. 

c) Permitir limpar (apagar) os dados e informações armazenados na memória interna. 

d) O download do equivalente a 6 meses de dados, considerando uma frequência de aquisição de 1 
minuto, não deverá exceder o tempo de 30 minutos. 

9. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL 

Deverão ser fornecidos todos os desenhos, catálogos e manuais em espanhol, inglês ou em português 
(Brasil), cobrindo todos os componentes da PCD: datalogger, sistema de alimentação, sensores e 
sistema de aterramento, quer sejam de origem nacional ou estrangeira, adquirido de terceiros ou 
fabricados pela própria empresa licitante. 
 
Os manuais técnicos a serem fornecidos pela empresa licitante devem contemplar todas as informações 
necessárias para a correta programação, calibração, instalação, manutenção e operação de todos os 
componentes e deverão cobrir os seguintes tópicos: 
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9.1 Manual de manutenção da PCD 

Este manual deverá conter, no mínimo, a descrição técnica completa de cada componente da PCD: 
datalogger, sensores e sistema de alimentação; disposição de componentes e pontos de teste; 
diagramas de interligação e conexão de cabos entre o datalogger e sensores e roteiro para diagnóstico e 
correção de falhas. 

9.2 Manual de operação da PCD 

Este manual deverá conter, no mínimo, a descrição geral da PCD, sequências de energização, 
procedimentos para operação, procedimentos de configuração do datalogger e dos modens GOES e 
GSM, descrição de eventuais falhas que possam ser detectadas pelos operadores por meio de inspeção 
visual, dentre outros detalhes imprescindíveis para a correta operação e manutenção da PCD. 

9.3 Manual de programação da PCD 

Este manual deverá conter, no mínimo, a descrição geral do ambiente de programação da PCD 
(software, programas, etc), e os procedimentos básicos para programação/configuração descritos no 
item softwares. 
 
Os manuais técnicos descritos acima poderão ser entregues em um único documento, divididos em 
capítulos. 
 

10. AMOSTRA 

A ANA poderá exigir da licitante vencedora classificada temporariamente em primeiro lugar a amostra 
do produto, para averiguar os padrões mínimos de qualidade, bem como a compatibilidade do produto 
ofertado com as especificações técnicas constantes deste Termo. 
 
A amostra deverá ser encaminhada ao Setor de Almoxarifado da ANA, localizado no Setor Policial, Área 
5, Quadra 3, Bloco “L”, subsolo, CEP 70.610-200, Brasília-DF, no horário das 10h00 às 18h00 horas, no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da solicitação. 
 
A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da empresa licitante, conter os 
respectivos prospectos e manuais, e dispor na embalagem de informações quanto às suas 
características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número 
de referência, código e modelo do produto. 
 
Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a 
equipamentos e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos integralmente à licitante no 
estado em que se encontrarem ao final da avaliação. 
 
A área técnica da ANA averiguará se a amostra contém todos os componentes de hardware exigidos nas 
Especificações Técnicas dos Produtos do Edital. 
 
Após averiguação de todos os componentes de hardware exigidos, o software será testado no que tange 
à funcionalidade e à capacidade de configuração da PCD, no que tange à coleta, ao armazenamento e à 
transmissão confiável dos dados. 
 

A ANA, por conta própria, poderá submeter os sensores de medição de chuva e nível da água que 
compõe a PCD a laboratório independente, para conferir a calibração, bem como averiguar se o mesmo 
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permite ajuste, considerando as configurações e os parâmetros exigidos nas especificações técnicas. 
 

Será avaliada a amostra segundo os seguintes critérios: 
 

a) Transmissão dos dados; 

b) Leitura e gravação dos dados; 

c) Configuração e programação dos dados; 

d) Teste físico de vedação da Plataforma de coleta de dados; 

e) Calibração do sensor pluviométrico e fluviométrico. 

f) Apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica; e 

g) Apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da proposta. 

h) A ANA disporá do prazo de 5 (cinco) dias corridos para se manifestar sobre a amostra. 

Não será aceita/aprovada a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo 
estabelecido. 
 

A ANA poderá exigir, a seu critério, que a licitante instale, configure e coloque em funcionamento a 
amostra, às suas próprias expensas, para a verificação de suas características. 
 

A amostra deverá permanecer na ANA até o recebimento final de todo o quantitativo do item de 
referência adquirido. 
 

A licitante vencedora classificada temporariamente em primeiro lugar disporá de uma única 
oportunidade para substituir ou efetuar ajustes e modificações na amostra apresentada, no prazo de 5 
(cinco) dias corridos, a contar da manifestação da ANA. 
 
A amostra aprovada deverá corresponder ao idêntico produto que será entregue, após a adjudicação, 
homologação e recebimento da Nota de Empenho pela ABC. 
 

11. GARANTIAS 

O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para os equipamentos adquiridos será de 1 
(um) ano, a contar a partir da data de aceite do objeto. 
 

Destaca-se que o suporte técnico a ser prestado deve considerar as seguintes atividades: 
 

a) Troca da PCD ou qualquer acessório, em tempo adequado, caso estes apresentem defeito de 
hardware ou software, durante o período de garantia, considerando o uso desses equipamentos 
em consonância com as orientações dos manuais de operação e manutenção a serem fornecidos; 

b) A estruturação e implantação do programa de operação no datalogger das PCDs, no qual são 
definidas as variáveis monitoradas, os intervalos de coleta, os processamentos dos dados, dentre 
outros detalhes técnicos de interesse; 

c) Solução de problemas diversos de operação das PCDs como, por exemplo, instalação ou 
reinstalação do firmware, instalação ou reinstalação do programa operacional, operações de 
download, configuração dos sensores, etc. que por ventura possam estar prejudicando o 
funcionamento correto da estação automática. 

A Contratante reserva-se o direito de proceder à conexão dos equipamentos adquiridos com 
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equipamentos ou produtos de outros fabricantes, desde que tal iniciativa não implique danos físicos aos 
equipamentos, sem que isto possa ser alegado pela licitante vencedora para se desobrigar da garantia 
de funcionamento prevista para a contratação. 
 

12. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Todos os certificados necessários à comprovação dos requisitos deverão ser apresentados, de forma 
estruturada, junto com a proposta comercial. Lista dos certificados a serem apresentados: 
 
a) Barômetro (individual) 

b) Sensor de chuva (individual) 

c) Sensor de nível d’água do tipo transdutor de pressão (individual) 

d) Sensor de nível d’água do tipo borbulhador (individual) 

e) Sensor de nível d’água do tipo radar (individual) 

f) Certificado NESDIS para o modelo fornecido do Modem GOES  

g) Comprovante de teste de funcionamento que deverá mostrar o número de série da antena GOES e 
o ganho da transmissão. 

Cabe destacar o objeto licitado (Plataforma de Coleta de Dados – PCD) refere-se a uma solução 
tecnológica composta proveniente da integração de diferentes componentes. Portanto, o preço a ser 
ofertado refere-se ao valor total da solução proposta, e não para cada componente individualmente. 
 
Trata-se de especificações técnicas “equivalente” “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 
estabelecidos como parâmetro de qualidade para subsidiar a descrição do objeto a ser licitado. 
 
O fornecedor deverá apresentar em sua proposta técnica todos os cálculos detalhados de consumo de 
energia da PCD (em pleno funcionamento), de forma a demonstrar claramente que o sistema de 
alimentação a ser fornecido atende aos requisitos e condições indicadas nesta especificação. 
 
Os sistemas de transmissão de dados devem ser completos, incluindo todos os equipamentos 
necessários para comunicação com o datalogger e saída de radiofrequência, antenas, cabos, conexões, 
manuais e softwares necessários para a instalação, manutenção, operação do sistema e integração com 
a estação. 
 
Deverão ser fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a correta 
instalação de todos os componentes da PCD e sensores em campo. 
 

13. EMBALAGEM 

Com exceção das hastes das PCD’s, dos pluviômetros e as de aterramento, todos os demais 
componentes deverão ser acondicionados adequadamente em embalagens confeccionadas, conforme 
NBR 5985 (ou similar), em papelão ondulado, com ondas tipo BC, em parede dupla. 
 
Todo o material entregue deverá constar em um romaneio de cargas com a relação dos volumes 
enviados, com descrição detalhada do conteúdo de cada volume. 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 

 

 

 
ANEXO II – FOLHA DE ROSTO (FACE SHEET) 

 

Contrato para Bens e/ou Serviços 
entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e [inserir o  nome do[a] 

CONTRATADO[A] 
 

1. País onde os bens serão  entregues e/ou os serviços serão fornecidos: 

2.  PNUD [  ]  Solicitação para Cotação - SDC  [  ] Solicitação de  Proposta - SDP   [  ] Convite à Apresentação de 
Proposta  - “ITB”   [  ] Contratação Direta - CD 
     Número e Data [dia, mês e ano]:  
 

3.  Referência do Contrato (ex. Número de Adjudicação do Contrato):  
 

4.  Acordo de Longo Prazo (“LTA”) :  [   ]  [Não]  

5.  Objeto do Contrato:  [  ] bens              [  ] serviços           [  ] bens e serviços 

6.  Tipo de Serviços:   
 

7.  Data de Início do Contrato: [dia, mês e ano]   8.  Data de Término do Contrato: [dia, mês e ano]  

9.  Valor  Total do Contrato:  [    ] 
9a.Pagamento Adiantado :  [“não aplicável ”] 
 

10.  Valor Total de Bens e/ou Serviços:    
 

11.  Forma  de Pagamento:  [X ] preço fixo    [  ] reembolso de custos 
  

12.  Nome do[a]a CONTRATADO[A]: 
Endereço: [completo, incluindo CEP] 
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País de origem: 
Website: 
 

13.  Nome da[s] Pessoa[s] de Contato do[a] CONTRATADO[A]: 
Título/Cargo: [completo] 
Endereço: [completo, incluindo CEP] 
 
Número[s] de telefone[s]: [incluindo Código do país e DDI/DDD] 
Fax[es]: [incluindo Código do país e DDI/DDD] 
E-mail[s]: 

14.   Nome da[s] Pessoa[s] de Contato do PNUD: 
Título/Cargo: [completo] 
Endereço:[completo, incluindo CEP] 
Número[s] de telefone[s]: [incluindo Código do país e DDI/DDD] 
Fax[es]: [incluindo Código do país e DDI/DDD] 
E-mail[s]: 

15.  Conta Bancária do[a] CONTRATADO[A] para a qual os pagamentos serão transferidos: 
Nome do Beneficiário: [completo] 
Nome da Conta Corrente: 
Número da Conta Corrente: 
Nome do Banco: [completo] 
Número do Banco: 
Endereço do Banco: [completo, incluindo CEP] 
Código SWIFT do Banco: 
Código do Banco: 
Instruções de Encaminhamento para Pagamentos: 

 
Este Contrato consiste nos seguintes documentos, os quais, em caso de divergência, prevalecerão uns 
sobre os outros, na seguinte ordem:  
 

 
1. Esta Folha de Rosto (“Folha de Rosto”). 

 
2. Condições Especiais do PNUD 

 
3. Termos e Condições Gerais do PNUD para Contratos]  

 
4. Termos de Referência (TdRs)/ Especificações Técnicas 

 
5. A Proposta Técnica, datada de [inserir data [dia, mês e ano] e a Proposta Financeira, datada de 

[inserir data [dia, mês e ano] 
 
Todo os itens  acima, aqui incorporados por referência, formarão todo o acordo entre as Partes (o 
“Contrato”) , substituindo o conteúdo de quaisquer  outras negociações e/ou acordos, seja verbal  ou 
por escrito, referente   ao objeto deste Contrato.   
 
Este Contrato entrará em vigor na data da efetivação da última assinatura desta  Folha de Rosto 
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pelos[as] representantes devidamente autorizados[as] pelas  Partes, e terminará na Data de Término do 
Contrato, indicada nesta Folha de Rosto. Este Contrato só poderá ser alterado por acordo escrito entre 
os[as] representantes devidamante autorizados[as] das Partes.  
 
EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados,  devidamente autorizados para o efeito, assinaram   o presente  
Contrato, em nome das Partes,  no local e no dia  a seguir indicados. 
 

Pelo[a] e em nome do[a] CONTRATADO[A] Pelo e em nome do  PNUD 

Assinatura:  Assinatura:  

Nome:[completo
] 

 Nome: [completo]  

Título/Cargo:[co
mpleto] 

 Título/Cargp: 
[completo] 

 

Data:[dia, mês e 
ano] 

 Data:[dia, mês e ano]  
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ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATOS 

 

Este Contrato é celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (doravante 

PNUD), um órgão subsidiário da Organnização das Nações Unidas, estabelecido pela  Assembleia Geral 

das Nações Unidas, por um lado e, uma empresa ou organização indicada na Folha de Rosto deste 
Contrato (doravante “CONTRATADO[A]”)  por outro.  

1. CONDIÇÃO JURÍDICA  DAS PARTES: o PNUD e o[a] CONTRATADO[A] serão aqui referidos como 

“Parte” ou coletivamente “Partes” e:  

1.1 Em conformidade, inter alia, com a Carta  das Nações Unidas e a Convenção sobre Privilégios e 

Imunidades das Nações Unidas, as Nações Unidas, incluindo seus órgãos subsidiários, têm  

plena personalidade jurídica e gozam dos privilégios e imunidades necessários para  o 

cumprimento independente de seus fins. 

1.2 O[A] CONTRATADO[A] detém a condição legal  de uma empresa independente vis-à-vis ao 

PNUD, e nada contido ou relacionado ao Contrato deverá ser  interpretado como 

estabelecendo ou criando entre as Partes a relação de empregador e empregado ou de diretor 

e agente.  Os funcionários, representantes, empregados ou sub-contratados de cada uma das 

Partes não serão á considerados, em nenhum aspecto,  como empregados ou agentes da outra 

Parte, e cada Parte  será exclusivamente  responsável por todas as reivindicações decorrentes 

ou relacionadas à contratação dessas pessoas ou entidades.  

2. OBRIGAÇÕES DO[A] CONTRATADO[A]:  

2.1 O[A] CONTRATADO[A] entregará os Bens descritos nas Especificações Técnicas para Bens 

(doravente “Bens”) e/ou executará e entregará os serviços descritos nos Termos de Referência 

e no Cronograma  de Pagamentos (doravante “Serviços”), com  diligência e eficiência devidas e 

de acordo  o presente Contrato. O[A] CONTRATADO[A] proverá, também, todo o apoio técnico 

e administrativo necessário para o fornecimento e  entrega dos Bens e/ou a prestação dos 

Serviços tempestiva e satisfatóriamente.    

2.2 Na medida em que o Contrato envolva qualquer compra de Bens, o[a] CONTRATADO[A] deverá 
fornecer ao PNUD uma prova, por escrito, do fornecimento e  entrega dos Bens. Esta prova de 
entrega deve, minimamente, consistir  de uma Nota Fiscal/Fatura, uma certificação  de 
conformidade e outras documentações de entrega, conforme  especificadas nas Especificações 
Técnicas para Bens. 

2.3 O[A] CONTRATADO[A] reconhece  e garante a precisão de toda a informação e dados  

fornecidos ao PNUD no âmbito deste Contrato, bem como a qualidade dos produtos e 

relatórios  previstos no  presente  Contrato, sempre de acordo com os mais elevados  padrões 

de profissionalismo do Mercado.    

2.4 Todos os prazos contidos  neste Contrato serão considerados essenciais em  relação ao 

desempenho da entrega dos Bens e /ou da  prestação dos Serviços.  

3. ACORDO DE LONGO PRAZO (LTA) :  Se o[a] CONTRATADO[A] for contratado[a] com base D em um 

Acordo de Longo Prazo  (“LTA”) conforme indicado  na  Folha de Rosto deste Contrato, as seguintes 

condições serão aplicadas: 

3.1 O PNUD não garante a solicitação, contratação e aquisição de qualquer quantidade de Bens 
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e/ou Serviços  durante a vigência deste LTA.  

3.2 Qualquer unidade de negócios do PNUD, inclusive, mas não limitado a, uma unidade da 
Sede, um  Escritório de país ou um Centro Regional, bem como qualquer entidade das Nações 

Unidas, pode se beneficiar deste Contrato e solicitar Bens e/ou Serviços  do[a] 

CONTRATADO[A]. 

3.3 OA CONTRATADO[A] deverá fornecer os  Serviços e/ou entregar os  Bens, como e quando  

solicitado pelo PNUD, os quais  constarão em uma Ordem de Compra e  estarão sujeitos aos 

termos e condições estipulados neste Contrato. Para evitar  dúvidas, o PNUD não terá 
obrigações legais em relação  ao[à] CONTRATADO[A], a menos e até que uma Ordem de 

Compra seja emitida.     

3.4 Os Bens e/ou os Serviços deverão estar  nos Preços de  Descontos em anexo. Os preços 

permanecerão em vigor por um período de 3 (três) anos a partir da Data de Início da vigência 

do Contrato indicada  na Folha de Rosto deste Instrumento. 

3.5 Na hipótese  de quaisqer alterações técnicas  vantajosas e/ou de redução dos preços  dos 

Bens e/ou dos Serviços durante o período de vigência do Contrato, o[a] CONTRATADO[A] 

deverá imediatamente notificar o PNUD. O PNUD deverá considerar o impacto de tal evento e 
poderá solicitar as devidas alterações/ajustes ao[à]  CONTRATADO[A]. 

3.6 O[A] CONTRATADO[A] deverá reportar semestralmente  ao PNUD sobre os Bens fornecidos 

e entregues e/ou  Serviços prestados, a menos que  especificado de outra forma  no Contrato. 
Cada relatório deverá ser  submetido à Pessoa de Contato do PNUD indicada na Folha de Dados  

deste Contrato, bem como para a Unidade de Negócios/Área de Compras  do PNUD, que tenha 

emitido  uma Ordem de Compra para os Bens e/ou Serviços durante o período relatado.   

3.7 O LTA  permanecerá em vigor pelo período máximo de 2 (dois) anos e poderá ser 

prorrogado , pelo PNUD, por mais 1 (um) ano, mediante acordo mútuo entre as Partes.  

4. PREÇO E PAGAMENTO:  

4.1 PREÇO FIXO: Se o Preço Fixo for escolhido como forma de pagamento conforme a Folha de Dados 
deste Contrato, em contraprestação pela execução integral e satisfatória do fornecimento e entrega 

dos Bens e/ou da prestação dos Serviços  o PNUD pagará ao[à] CONTRATADO[A] o valor fixo  indicado 
na Folha de Dados deste Contrato. 

4.1.1 O valor  estipulado na Folha de Dados deste Contrato não está sujeito a nenhuma revisão ou 

ajuste devido a  variações cambiais, de preços ou de  custos efetivos incorridos pelo[a] 
CONTRATADO[A] na execução do Contrato.   

4.1.2 O PNUD efetuará os pagamentos  ao[à] CONTRATADO[A] nos montantes e conforme o 

Cronograma de Pagmentos  estabelecido nos Termos de Referência e no Cronograma de  Pagamentos, 

mediante a entrega dos Bens e a realização dos Serviços, por parte do[a] CONTRATADO[A], e aceitação, 

por parte te PNUD, dos Bens e/ou dos Serviços e das Notas Fiscais/Ffaturas originais enviadas pelo[a] 

CONTRATADO[A]  à[s] Pessoa[s] de Contato do PNUD, indicada na Folha de Dados deste Contrato, 
juntamente com qualquer documentação de suporte que possa ser solicitada/exigida pelo PNUD.  

4.1.3 As Notas Fiscais/Faturas deverão indicar os Bens fornecidos e entregues e os Serviço realizados e 

ente e os respectivos valores a serem pagos.  

4.1.4 Os pagamentos efetuados pelo PNUD ao[à] CONTRATADO[A] não eximem o[a] CONTRATADO[A] 
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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]. 

 

4.2 REEMBOLSO DE CUSTOS: se o Reembolso de Custos for escolhido como forma de pagamento, 

conforme a Folha de Rosto deste Contrato, mediante a plena e completo fornecimento e     entrega dos 
Bens e/ou prestação dos Serviços pelo[a] CONTRATADO[A], a plena aceitação, pelo PNUD, dos referidos 

Serviços e contra a apresentação, pelo[a] CONTRATADO[A], da[s] via[s] original[is] da[s] Nota[s] 

Fiscal[is]/Fatura[s], referente a cada Serviço prestado,  o PNUD pagará o[a] CONTRATADO[A]. O total 
dos valores pagos não poderá exceder o valor  total l informado na Folha de Rosto deste Contrato.  

4.2.1 O referido valor  é o total máximo de custos reembolsáveis de acordo com este Contrato. A 

detalhamento de custos, cosntante da Proposta Financeira, informada na Folha de Dados deste 

Contrato, deve especificar o valor máximo para cada categoria de custo reembolsável sob este 

Contrato. O[A] CONTRATADO[A] deverá especificar  em suas Notas Fiscais/Faturas ou Relatórios 

Financeiros (conforme exigido pelo PNUD) o montante  de custos reais reembolsáveis incorridos na 

prestação dos Serviços e/ou Entrega de Bens.   

4.2.2 O[A] CONTRATADO[A] não prestará Serviços e/ou fornecerá Bens ou equipamentos,  materiais e 
suprimentos que possam resultar em quaisquer custos que excedam o valor total  informado na Folha 

de Rosto deste Contrato, ou que excedam o valor  máximo para cada categoria de custo reembolsável, 

especificadas no detalhamento  de custos constante da  Proposta Financeira, a menos que haja acordo 
prévio, por escrito,  da Pessoa de Contato do PNUD.  

4.2.3 O[A] CONTRATADO[A] submeterá a[s] via[as] original]is] da]s] Nota[s] 

Fiscal[is]/Fatura[s]  ou Relatório[s] Financeiro[s] (conforme exigido  pelo PNUD) referente aos 
Bens fornecidos e entregues, de acordo com as Especificações Técnicas para Bens e/ou  

Serviços prestados, de acordo  com o Cronograma  estabelecido nos Termos de Referência e 

Cronograma  de Pagamentos. Referida[s] Nota[s] Fiscal[is]/Fatura[s] ou Relatório[s] 

Financeiro[s] devem indicar  cada  serviço  prestado e o valor total  a ser pago. Referidos 

documentos  serão submetidos à  Pessoa de Contato do PNUD, juntamente com qualquer  

documentação de suporte relativa aos custos reais incorridos  que sejam  exigidos na  

Proposta Comercial , ou que sejam exigidos  pelo PNUD.   

4.2.4 O PNUD efetuará os pagamentos ao[à]  CONTRATADO[A] mediante cumprimento, 

pelo[a] CONTRATADO[A], dos serviços indicados na[s] Nota[s] Fiscal[is]/Fatura[s] originais ou 

no[s] Relatório[s] Financeiro[s] (conforme exigido  pelo  PNUD) e após a aceitação dessa[s] 

Nota[s] Fiscal[is]/Fatura[s] e Relatório[s] Financeiro[s] pelo PNUD. Referidos  pagamentos 

estarão sujeitos a quaisquer condições específicas  de  reembolso  determinadas no 

compartilhamento  de custos, constante da  Proposta Financeira.   

1.1.1 4.2.5 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 p arte do PNUD da execução dos Serviços por parte do[a] CONTRATADO[A]. 

5. PAGAMENTO ADIANTADO:  

1.1 Se um pagamento adiantado for feito ao[à]  CONTRATADO[A], conforme  a  Folha de Rosto 

deste Contrato, o[a] CONTRATADO[A]  deverá submeter uma Nota Fiscal/Fatura original, no 

valor  do pagamento adiantado, mediante a  assinatura deste Contrato pelas Partes. 
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5.2 Se um pagamento de adiantamento, representando  20% (vinte por cento) ou mais do valor total do 

Contrato, ou no valor correspondente a US$30.000 ou mais, for feito pelo PNUD, mediante a assinatura 
do Contrato pelas Partes, referido pagamento estará sujeito ao recebimento e aceitação pelo PNUD, de 

uma Garantia Bancária ou um Cheque Administrativo, visado pelo[a] CONTRATADO[A], no  montante 

adiantado, com validade até a data de término do Contrato, emitida por um Banco de reputação 
idônea e na forma aceitável pelo PNUD. 

6. SUBMISSÃO DE FATURAS E RELATÓRIOS:  

1.1 6.1 Todas as Notas Fiscais, Faturas originais, Relatórios Financeiros e quaisquer outros 
relatórios e  documentação de suporte exigidos sob  este Contrato deverão ser  enviados por 

Correio, pelo[a]  CONTRATADO[A] para a pessoa de contato do PNUD,  e estarão sujeitos à 

aprovação do PNUD. As Notas Fiscais, Faturas e Relatórios Financeiros poderão ser enviados ao 
PNUD por fax ou e-mail. 

6.2 Todos os Relatórios, Notas Fiscais e Faturas devem ser submetidos pelo[a] 

CONTRATADO[A]  à[s] Pessoa[s] de Contato do PNUD especificada[s] na Folha de Rosto deste 
Contrato.  

7. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO:  

7.1 As Notas Fiscais/Faturas deverão ser  pagas em até 30 (trinta) ) dias a partir de sua 
aceitação.  O PNUD envidará todos os esforços  para aceitá-las, nas suas vias originais,   ou 

informará ao[à] CONTRATADO[A] da não-aceitação  dentro de um prazo razoável a partir do 

seu  recebimento. 

7.2 Quando os Serviços forem prestados, além de uma Nota Fiscal/Fatura, o[a] CONTRATADO[A] deverá 

enviar ao PNUD um relatório descrevendo, detalhadamente, os Serviços prestados nos termos do 

Contrato, durante o perído de tempo coberto em cada relatório. 

 

8. RESPONSABILIDADE COM OS EMPREGADOS: Na medida em que o Contrato envolve a prestação  de 

Serviços ao PNUD por parte de funcionários, empregados, agentes, servidores, subcontratados[as] e 
outros representantes do[a] CONTRATADO[A] ( coletivamente o “Pessoal”  do[a] CONTRATADO[A]), as 

seguintes disposições se aplicam:   

8.1 O[A] CONTRATADO[A] é responsável e assumirá todos os riscos e responsabilidades  relativas ao seu 

pessoal e  propriedade.  

8.2 O[A] CONTRATADO[A] será responsável pela competência profissional e técnica do Pessoal que 

designar para executar o trabalho sob o Contrato e selecionará indivíduos confiáveis e competentes que 

serão capazes de executar efetivamente as obrigações previstas no Contrato e que, ao fazê-lo, 

respeitarão as leis e costumes locais e obedecerão a um alto padrão de conduta moral e ética.   

8.3 O Pessoal  do[a] CONTRATADO[A] deverá  ser profissionalmente qualificado e, se for  necessário para 

trabalhar com oficiais e funcionários do PNUD,  deverá ser capaz de fazê-lo efetivamente.  As 

qualificações de qualquer Pessoal  que o[a] CONTRATADO[A] por ventura designe e ou proponha  para 

realizar quaisquer obrigações previstas  no  Contrato deverão ser substancialmente as mesmas, ou 

melhor, que as qualificações de qualquer Pessoal  originalmente proposto pelo[a] CONTRATADO[A]. 

8.4  à escolha e ao  exclusivo critério do PNUD: 

8.4.1 as qualificações do Pessoal  proposto pelo[a] CONTRATADO[A] (ex. Um Curriculum Vitae) podem 
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ser analisadas pelo PNUD antes de o Pessoal realizar quaisquer  obrigações previstas no  Contrato;  

8.4.2 qualquer  Pessoal  proposto pelo[]a CONTRATADO[A] para executar  as obrigações nos termoms 

do  Contrato poderá  ser entrevistado  por profissional qualificado ou funcionários do PNUD, antes de o 

Pessoal realizar quaisquer  obrigações previstas no Contrato; e 

8.4.3 nos casos em que, de acordo com as  Cláusulas 8.4.1 ou 8.4.2, acima, o PNUD reviu  as 
qualificações do Pessoal  do[a] CONTRATADO[A], o PNUD pode razoavelmente recusar-se a aceitar tal 

Pessoal .  

8.5 Os requisitos  especificados no Contrato referentes ao número ou qualificações do Pessoal  do[a] 

CONTRATADO[A] podem mudar durante a execução do  Contrato. Qualquer alteração deste tipo 

deverá ser feita somente  após notificação por escrito de tal mudança proposta e e mediante acordo  
por escrito entre as Partes com relação a tal mudança, sujeita ao seguinte:  

8.5.1 O PNUD pode, a qualquer momento, solicitar, por escrito, a remoção ou substituição de qualquer 

Pessoal  do[a] CONTRATADO[A], e tal solicitação não deve ser injustificadamente recusada  pelo[a] 

CONTRATADO[A]. 

8.5.2 Qualquer Pessoal  do[a] CONTRATADO[A] designado  para executar  as obrigações previstas no  

Contrato não deverá ser removida  ou substituída sem o consentimento prévio por escrito do PNUD, 

que não deverá ser  retido sem razão.    

8.5.3 A remoção ou substituição de Pessoal  do[a] CONTRATADO[A] deve ser  realizada o mais rápido o 

possível e de  maneira que não afete negativamente o desempenho  das  obrigações previstas no 

Contrato. 

8.5.4 Todas as despesas relacionadas com a remoção ou substituição de Pessoal  do[a] 

CONTRATADO[A] serão, em  todos os casos, suportadas  exclusivamente pelo[a]  CONTRATADO[A].    

8.5.5 Qualquer solicitação do  PNUD para a remoção  ou substituição de Pessoal  do[a] 

CONTRATADO[A],  não será considerado uma rescisão, no todo ou em parte, do Contrato e o PNUD não 
terá  qualquer responsabilidade em relação a esse Pessoal removido ou  Substituído.   

8.5.6 Se uma solicitação de remoção ou substituição de Pessoal  do[a] CONTRATADO[A] não se r basear 

em uma inadimplência ou falha por parte  do[a] CONTRATADO[A] de cumprir  suas obrigações de 

acordo com  o  Contrato, a conduta inadequada do Pessoal ou a  incapacidade de para que o Pessoal 
trabalhe  razoavelmente em conjunto com os oficiais e  funcionários do PNUD, o[a] CONTRATADO[A] 

não será responsável em razão de qualquer solicitação de remoção ou  substituição de Pessoal do[a] 

CONTRATADO[A] por qualquer atraso na execução, pelo[a] CONTRATADO[A], de suas   obrigações nos 
termos do  Contrato que é substancialmente  o resultado de tal Pessoal ser removido ou substituído.  

8.6 Nada nas Cláusulas 8.3, 8.4 e 8.5, deve ser  interpretado de forma a criar quaisquer obrigações por 

parte do PNUD com relaão ao Pessoal  do[a] CONTRATADO[A] designado para executar o trabalho sob 

o  Contrato, e tal Pessoal permanecerá de  responsabilidade exclusiva do[a] CONTRATADO[A].    

8.7 O[A] CONTRATADO[A] será responsável por exigir que todo o Pessoal  designado por ele[a] pata 

executar quaisquer  obrigações previstas no  Contrato e que  possa ter acesso a quaisquer  instalações  
ou outros bens  do PNUD deve:  

8.7.1 submeter-se  ou cumprir com os requisitos de triagem de segurança divulgados ao[à] 
CONTRATADO[A] pelo PNUD, incluindo, mas  não limitado a, uma revisão de qualquer  histórico 

criminal;   
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8.7.2 quando dentro das instalações  do PNUD ou na propriedade do PNUD, exibir a identificação que 

possa ser aprovada e fornecida pelos oficiais de segurança do PNUD, e que após a  remoção ou 
substituição de qualquer desse Pessoal ou apõs a  rescisão ou término do Contrato, referido Pessoal 

deverá imediatamente  devolver  qualquer  identificação ao  PNUD para  cancelamento.  

8.8 No prazo  de 1 (um) dia útil,  após tomar conhecimento que qualquer Pessoal  do[a] 

CONTRATADO[A] que tenha acesso às instalações do PNUD foi acusado pelas autoridades policiais de  
infração menor,  o[a] CONTRATADO[A] deverá enviar uma notificação por escrito  para informar o 

PNUD sobre os detalhes das acusações então conhecidas  e continuar informando  o PNUD sobre todos 

os desenvolvimentos substanciais  relativos àquelas  acusações.   

8.9 Todas as operações do[a] CONTRATADO[A], incluindo, sem limitação, o  armazenamento de 

equipamentos,  materiais, suprimentos e peças, dentro das instalaçõesdo  PNJUD ou em  propriedade 
do PNUD, devem ser  confinadas a áreas autorizadas ou aprovadas pelo PNUD. O Pessoal do[a]  

CONTRATADO[A] não deve entrar ou passar e não deve armazenar ou descartar qualquer de seus 
equipamentos ou materiais em quaisquer áreas dentro das  instalações do PNUD ou na propriedade do 

PNUD sem a autorização apropriada  do PNUD. .  

8.10 O[A] CONTRATADO[A] deverá: (i) colocar em prática um Plano de Segurança apropriado e manter 

o Plano de Segurança, levando em conta a situação de segurança no País onde os Serviços estão sendo 

prestados; e (ii) ; e (ii) assumir todos os riscos e responsabilidades relacionadas com  a segurança do[a] 
CONTRATADO[A] e a implementação total do Plano de Segurança. 

8.11 O PNUD reserva o direito de verificar se referido Plano está implementado e sugerir 

modificações àquele Plano  quando necessário. A falha na  implementação e manutenção  de um 

Plano de Segurança apropriado, conforme exigido neste Contrato,  será considerada uma violação 

deste Instrumento. Não obstante o acima exposto, o[a] CONTRATADO[A] permanecerá 

exclusivamente  responsável  pela segurança de seu Pessoal e pela  propriedade do PNUD sob sua  

custódia, conforme  estabelecido na cláusula 8.10 acima. 

9. CESSÃO:  

9.1 Exceto conforme  disposto na Cláusula 9.2, abaixo, o[a] CONTRATADO[A] não poderá 

ceder, transferir, prometer ou fazer qualquer outra disposição do  Contrato, de qualquer  
parte do Contrato, ou de  qualquer um dos direitos, reivindicações ou  obrigações 

previstas no Contrato, exceto com autorização prévia por escrito do PNUD.  Qualquer 
cessão, transferência, penhor ou outra disposição não autorizada, ou  qualquer tentativa 

de fazê-lo, não será vinculativa para  o PNUD. Exceto conforme permitido em  relação a 

quaisquer subcontratados aprovados,  o[a] CONTRATADO[A] não delegará delegar 
nenhuma de suas obrigações sob este Contrato, exceto com o consentimento prévio por 

escrito  do PNUD. Qualquer delegação não autorizada, ou tentativa de fazê-lo, não será 

vinculativa para o  PNUD.  

9.2 O[A] CONTRATADO[A] poderá ceder ou transferir o Contrato para a uma entidade 

sobrevivente resultante  de uma reorganização das operações do[a] CONTRATADO[A], 
desde que:   

9.2.1 tal reorganização não é o resultado de qualquer falência, concordata ou outros 

procedimentos similares; e, 
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9.2.2 tal reorganização decorre de uma venda, fusão ou aquisição de todos, ou substancialmente 

todos os Ativos do[a] CONTRATDO[A] ou interesses de propriedade; e,  

9.2.3 o[a] CONTRATADO[A] notifique prontamente o PNUD sobre tal atribuição ou transferência na 

primeira oportunidade; e,  

9.2.4 o síndico ou cessionário concorda por escrito em ficar vinculado por todos  os termos e 

condições do Contrato, e  tal documento é prontamente enviada ao PNUD após a  cessão ou 
transferência.    

10. SUBCONTRATAÇÃO: Na hipótese do[a] CONTRATADO[A] exigir que os serviços dos subcontratados 
cumpram quaisquer obrigações previstas no Contrato, o[a] CONTRATADO[A] deverá obter a aprovação 

prévia por escrito do PNUD. O PNUD terá o direito, a seu exclusivo critério, de revisar as qualificações de 

quaisquer  subcontratados e rejeitar qualquer subcontratado proposto que o PNUD razoavelmente 
considere não estar qualificado para executar as obrigações previstas no Contrato.  O PNUD terá o 

direito de exigir a remoção de qualquer subcontratado das instalações do PNUD sem ter que dar 
qualquer justificativa para isso. Qualquer  rejeição ou solicitação de remoção não permitirá, em si, ao[à] 

CONTRATADO[A]  reivindicar quaisquer atrasos na execução, ou declarar quaisquer desculpas pelo não 

cumprimento, de quaisquer de suas obrigações nos termos do Contarto, e o[a] CONTRATADO[A] deverá 

ser o único responsável por todos os serviços e obrigações desempenhadas por seus subcontratados. Os 

termos de qualquer sucontrato estarão sujeiros a, e serão interpretados de uma maneira que seja 

totalmente de acordo com todos os termos e condições do Contrato.  

11. COMPRA DE BENS: Na medida em que o Contrato envolve qualquer compra de Bens, seja no todo 

ou em parte, e a menos  especificamente indicado de outra forma no  Contrato, as seguintes condições 

devem ser aplicadas a  tais compras nos termos do Contrato:     

11. 1 ENTREGA DE BENS: O[A] CONTRATADO[A] entregará ou disponibilizará os Bens, e o PNUD  
receberá os Bens, no local e prazo especificados no Contrato. O[A] CONTRATADO[A] fornecerá ao PNUD 

a documentação de embarque  (incluindo, sem limitação, conhecimentos de conhecimentos aéreos, e 

Notas Fiscais/Faturas comerciais),  conforme especificado no Contrato ou, como é de costume, utilizado  
no comércio. Todos os manuais, instruções, demonstrações e qualquer outra informação relevante para 

os Bens deverão estar no idioma inglês, a menos especificado de outra forma  no Contrato. Salvo 

disposição em contrário  no Contrato (incluindo  mas não limitado a, em qualquer INCOTERM  ou termo 
comercial similar ), todo risco de perda, dano ou destruição dos Bens será suportado exclusivamente  

pelo[a] CONTRATADO[A] até a entrega física dos Bens ao  PNUD de acordo com  os termos deste 
Contrato. A entrega dos Bens não será considerada , em si, como constituindo aceitação dos Bens pelo  

PNUD. 

11.2 INSPEÇÃO DOS BENS: Se o Contrato determinar  que os Bens possam  ser inspecionados antes da 

entrega, o[a] CONTRATADO[A] deverá notificar o PNUD quando os Bens estiverem  prontos para  a  

inspeção pré-entrega. O  PNUD ou seus agentes de inspeção designados também podem inspecionar  os 

Bens após a  entrega, a fim de  confirmar que os Bens  estão em conformidade com as especificações 

aplicáveis ou outros requisitos  do Contrato. Todas as instalações e  assistência razoáveis, , incluindo, 
mas não se limitando a,  acesso a desenho, projetos e dados de produção, deverão ser  fornecidas ao 

PNUD ou a seus agentes de inspeção designados, sem custos adicionais. Nem a realização de quaisquer 

inspeções dos Bens, nem qualquer falha na realização de tais inspeções isentará o[a] CONTRATADO[A] 
de quaisquer de suas garantias ou do cumprimento de  quaisquer obrigações decorrentes do  Contrato.  

11.3 EMBALAGEM DOS BENS: O[A] CONTRATADO[A] deverá embalar os Bens para entrega de acordo 
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com os mais altos padrões de embalagem para exportação  considerando o tipo, quantidades e modos 

de transporte dos Bens. Os Bens deveráo ser embalados e marcados de maneira adequada, de acordo 
com as  instruções estipuladas no Contrato ou, de outro modo, como  habitualmente feito no comércio, 

e de acordo com quaisquer exigências impostas pelar lei aplicável ou pelos transportadores e 

fabricantes dos Bens. A embalagem, em particular, deve marcar o número do  Contrato ou do 
Pedido/Ordem de Compra e qualquer outra identificação fornecida pelo PNUD, bem como outras 

informações necessárias para o  manuseio correto e a entrega segura dos Bens. Salvo disposição em 
contrário no Contrato,  [a] CONTRATADO[A] não terá direito a qualquer devolução dos  materiais de 

embalagem.     

11.4 TRANSPORTE E FRETE: A menos que especificado de outra forma no Contrato (incluindo, mas não 

limitado a, em qualquer INCOTERM ou termo comercial similar), o[a] CONTRATADO[A] será o único 

responsável por fazer todos os arranjos  de transporte e pagamento de  frete e seguro do envio e 
entrega dos Bens, de acordo com os requisitos  do Contrato. O[A] CONTRATADO[A] deverá garantir  que 

o PNUD receba todos os documentos de transporte necessários em tempo hábil, de modo a permitir  

que o PNUD  receba os Bens de acordo com os requisitos  do Contrato.    

11.5 GARANTIAS: A menos que  especificado de outra forma  no Contrato, além de e sem limitação de 
quaisquer  outras garantias, recursos  ou direitos do PNUD declarados  ou decorrentes  do Contrato, o[a] 

CONTRATADO[A] garante e declara  que:   

11.5.1 Os Bens, incluindo todas as suas embalagens,  estão em conformidade com as  especificações 

técnicas, são adequadas para os fins para os  quais tais  Bens são normalmente utilizados e  para 

quaisquer fins  expressamente divulgados  por escrito no Contrato, e devem ser de  qualidade, livre de 
falhas e defeitos de design (projeto),  material, fabricante  e mão de obra;    

11.5.2 Se o[a] CONTRATADO[A] não for o fabricante original dos Bens, o[a] CONTRATADO[A]  deverá 

fornecer ao PNUD o benefício das garantias de todos os fabricantes, além de quaisquer outras garantias 

exigidas a serem fornecidas nos termos do  Contrato; 

11.5.3 Os Bens são da qualidade, quantidade e descrição exigidas pelo Contrato, inclusive quando 

sujeitos às condições vigentes no local de destino final 

 11.5.4 Os Bens estão  livres de qualquer direito de reivindicação por qualquer  terceiro, incluimdo 

reclamações  de violação de quaisquer  direitos de propriedade intelectual, incluindo, mas não limitante 
a,  patentes, direitos autorais e segredos comerciais; 

11.5.5 Os Bens são novos e não  usados;  

11.5.6 Todas as garantias permanecerão totalmente  válidas após qualquer  entrega dos Bens e por um 

período  não inferior a 1 (um) ano após a aceitação dos Bens pelo  PNUD, de acordo  com o Contrato;  

11.5.7 Durante qualquer  período no qual as garantias do[a] CONTRATADO[A] sejam  efetivas, mediante 
notificação pelo  PNUD de que os Bens não estão em conformidade com os requisitos  do Contrato, o[a] 

CONTRATADO[A] deverá prontamente e às suas próprias despesas  corrigir tais não confirmidades  ou, 

no caso de incapacidade de  fazê-lo,  substituir os Bens defeituosos  por Bens da mesma ou melhor 
qualidade ou, a seu próprio custo, remover os Bens defeituosos e reembolsar  totalmente o PNUD pelo 

preço de compra pago pelos Bens defeituosos; e,   

11.5.8 O[A] CONTRATADO[A] deverá permanecer reponsivo[a] às necessidades do  PNUD em relação a  

quaisquer serviços que possam ser necessários em conexão com quaisquer  garantias do[a] 
CONTRATADO[A] nos termos  do Contrato.  
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11.6 ACEITE DOS BENS:  Em nenhuma circunstância o PNUD deverá aceitar quaisquer Bens  que não 

estejam em conformidade  com as especificações ou requisitos  do Contrato. O PNUD pode condicionar 
a sua aceitação dos Bens após a conclusão bem sucedida dos testes de aceitação, conforme especificado 

no  Contrato ou  acordado por escrito pelas  Partes. Em nenhum caso  o PNUD será obrigado a aceitar 

quaisquer Bens, a menos e até que o PNUD tenha tido uma oportunidade razoável de inspecionar os 
Bens após a  entrega. Se o Contrato especificar que o PNUD deve fornecer uma aceitação por escrito dos 

Bens, os Bensnão serão considerados  aceitos a menos que e em até que o PNUD, de fato, forneça tal 
aceitação  por escrito. Em nenhum caso o pagamento pelo  PNUD, por si só, constituirá aceitação  dos 

Bens.      

11.7 REJEIÇÃO DOS BENS: Não obstante  quaisquer outros direitos, ou recursos  disponíveis ao PNUD 

sob o  Contrato, no caso de qualquer um  dos Bens apresentar defeitos ou não estar de acordo com as  

especificações de outros requisitos do  Contrato, o PNUD, s seu exclusivo , poderá rejeitar ou recusar-se 
a aceitar os Bens, e dentro de 30 (trinta)  dias após o recebimento da notificação do PNUD de tal  

rejeição ou recusa em aceitar os Bens, o[a] CONTRATADO[A] deverá, em único opção  do PNUD:  

11.7.1 fornecer um  reembolso apos a  devolução dos Bens, ou um reembolso após o retorno de uma  

parte dos Bens, pelo PNUD; ou,  

11.7.2 reparar  os Bens de uam maneira que permita que os Bens  estejam  em conformidade com as 

especificações ou outros requisitos  do Contrato; ou, 

11.7.3 substituir os Bens por Bens de  igual ou melhor qualidade; e,  

11.7.4 pagar todos os custos relacionados com a reparação  ou devolução dos Bens defeituosos, bem 

como os custos relacionados com o  armazenamento de tais Bens defeituosos e para a  entrega de 

quaisquer Bens de  substituição ao PNUD.   

11.8 No caso de o PNUD decidir  devolver qualquer um dos Bens  pelas razões especificadas na Cláusula 

11.7, acima, o PNUD poderá adquirir os Bens de outra fonte . Além de quaisquer outros direitos ou 

recursos  disponíveis para o  PNUD sob o  Contrato, incluindo, mas não limitando a, o  direito de 

rescindir o  Contrato, o[a] CONTRATADO[A] será responsável  por qualquer custo adicional além do 
saldo de preço do Contrato resultante de tal  aquisição, incluindo, inter alia, os custos de se envolver em  

tal  aquisição, e o PNUD terá direito a  compensação do[a] CONTRATADO[A] por quaisquer despesas  

razoáveis incorridas para preservar e  armazenar os  Bens para a conta do[a] CONTRATADO[A].        

11.9 TÍTULO: O[A] CONTRATADO[A] garante e declara  que os Bens entregues nos termos do  Contrato 

não são onerados pelo  títuls de qualquer terceiro ou outros direitos de propriedade, incluindo, mas não 

se limitando a quaisquer ônus  ou interesses de segurança. Salvo disposição expressa em contrário no  

Contrato, o título em e  para os Bens  passará do[a] CONTRATADO[A] para o PNUD após a entrega dos 
Bens e sua aceitação pelo PNUD de acordo com os requisitos do  Contrato.      

11.10 LICENÇIAMENTO DE  EXPORTAÇÃO: O[A]CONTRATADO[A] será responsável por obter qualquer 

licença de exportação exigida com relação aos Bens, produtos ou tecnologias, incluindo software, 

vendidos, entregues, licenciados ou de outra forma fornecidos  ao PNUD de acordo com o  Contrato. 

O[A] CONTRATADO[A] deverá adquirir qualquer licença de exportação de maneira expedita.  Sujeito  e 
sem qualquer  renúncia aos privilégios e imunidades do PNUD, o PNUD emprestará  ao[à[ 

CONTRATADO[A] toda a assistência razoável necessária para obter  tal licença de exportação. Se  
qualquer entidade governamental recusar, atrasar ou impedir  a capacidade do[a] CONTRATADO[A] de 

obter tal  licença de exportação, o[a] CONTRATADO[A] deverá prontamente  consultar  o PNUD para 

permitir que o PNUD tome as  medidas apropriadas para resolver o assunto. 
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12. INDENIZAÇÃO:  

12.1 O[A] CONTRATADO[A] deverá  indenizar,  defender, manter e isentar de responsabilidade o PNUD e 

seus funcionários, agentes,  e empregados, de e contra todas as ações, processos, reivindicações,  

demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou  natureza trazidas por  terceiros contra o 
PNUD, incluindo, mas não limitado a, todos os custos  e despesas com litígios,  honorários advocatícios,  

pagamentos de liquidação  e danos, com base em, decorrentes de,  ou  relacionados a: 

12.1.1 alegações e reivindicações de que a posse ou uso pelo  PNUD de qualquer dispositivo/aparelho 
patenteado, qualquer material protegido por direitos autorais, ou quaisquer  outros Bens, propriedades  

ou serviços fornecidos ou licenciados ao PNUD sob os termos do  Contrato, no todo ou em parte, 
separadamente ou em uma combinação contemplada pelas especificações publicadas do[a] 

CONTRATADO[A], , ou de outro modo especificamente aprovado  pelo[a] CONTRATADO[A], constitui 

uma violação de qualquer  patente, direito autoral, marca registrada ou outro direito de  propriedade 

intelectual de qualquer terceiro; ou, 

12.1.2 quaisquer atos ou omissões do[a]  CONTRATADO[A], ou de qualquer  subcontratado  ou qualquer 

pessoa diretamente ou indiretamente empregada pelo[a] CONTRATADO[A] na  execução do   Contrato, 
que deêm origem a responsabilidade legal a  qualquer um que não seja  Parte no Contrato, inclusindo, 

sem  limitação,  reclamações e responsabilidades na natureza de um pedido de compensação dos  
trabalhadores.   

12.2 A indenização prevista  na Cláusula 12.1.1, acima, não se aplica a : 

12.2.1 Uma reivindicação  de violação resultante da conformidade  do[a] CONTRATADO[A] com 

instruções  escritas específicas do PNUD que determinem uma alteração  nas especificações dos Bens , 
propriedades, materiais, equipamentos ou suprimentos a serem utilizados , ou que dirijam  uma forma 

de execução  do Contrato ou exijam  o uso de especificações normalmente não utilizadas  pelo[a] 

CONTRATADO[A]; ou, 

12.2.2 Uma reivindicação  de infração resultante de acréscimos ou mudanças em quaisquer Bens, 

propriedades, materiais, equipamentos de materiais,  suprimentos ou quaisque  componente dos 

mesmos, fornecidos sob o  Contrato se o PNUD ou outra Parte agindo  sob a direção do PNUD tiver feito 

tais mudanças. 

12.3 Além das de indenização previstas nesta  Cláusula 12, o[a] CONTRATADO[A] estará  obrigado[a], a 

seu custo exclusivo,  a defender o PNUD e seus funcionários, agentes e empregados, nos termos desta  
Cláusula 12, independentemente de as ações,  processos, reivindicações  e demandas em questão 

realmente são originem ou  resultam em qualquer perda ou  responsabilidade.  

12.4 O PNUD informará  o[a] CONTRATADO[A] sobre quaisquer  processos, reivindicações, reclamações, 

demandas perdas  ou responsabilidades dentro de um período de tempo  razoável após ter recebido 
notificação real do mesmo. O[A] CONTRATADO[A] terá o controle exclusivo da defesa de qualquer 

processo, reclamação, reivinidicação ou demanda e de todas as negociações relacionadas ao acordo ou 

compromisso, exceto com relação à homologação ou defesa  dos privilégios e imunidades do PNUD ou 
de qualquer assunto relacionados para os quais  o PNUD  está autorizado a afirmar  e manter. O PNUD 

terá o direito, às suas próprias custas, de ser representado em qualquer  processo, reclamação, 
reivindicação ou  demanda por um advogado  independente de  sua própria  escolha. 
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12.5 No caso do uso pelo  PNUD de  quaisquer Bens, propriedades ou Serviços fornecidos ou licenciados 

pelo[a] CONTRATADO[A], no todo ou em parte, em  qualquer processo ou ação judicial e por  qualquer razão, 

temporária ou permanentemente, ou cometa alguma infração contra patente, direito autoral, marca 
registrada ou outro direito  de propriedade intelectual, ou no caso de uma solução, for imposta, limitada ou 

de outra forma interferir,  então o[a] CONTRATADO[A], a seju exclusivo custo e despesa, deverá, 

prontamente: 

12.5.1 procurar  para  o PNUD o  direito irrestrito de continuar usando os Bens e Serviços fornecidos, 

entregues e prestados; ou 

12.5.2 substituir ou modificar os Bens e/ou Serviços fornecidos, entregues e prestados ao PNUD, ou parte 
deles, com os Bens e/ou Serviços  equivalentes ou  melhores, ou parte deles, que  não infrinjam  leis; ou  

12.5.3 reembolsar ao PNUD  o valor total pago pelo PNUD pelo  direito de ter ou usar tais Bens, propriedades 
ou Serviços, ou parte dos mesmos. 

13. SEGURO E RESPONSABILIDADE:  

13.1 O[A]CONTRATADA deverá  pagar o PNUD imediatamente por qualquer perda,  destruição ou dano à 

propriedade do PNUD, causado pelo Pessoal  do[a] CONTRATADO[A] ou por qualquer um de seus[as] 

subcontratados[as] ou  qualquer outra Pessoa empregada direta ou indiretamente  pelo[a] CONTRATADO[A]  
ou por qualqeu umde seus[as] subcontratados[as] na execução do Contrato.    

13.2  Salvo  disposição to em contrário no Contrato, antes do início do cumprimento de  quaisquer  outras 

obrigações nos termos do  Contrato, e sujeito a quaisquer limites estabelecidos no Contrato,  o[a] 
CONTRATADO[A] deverá tomar e manter  durante todo o período  do Contrato, por  qualquer prorrogação 

do mesmo  e por um período após qualquer rescisão  do Contrato,  razoávelmente adequado para lidar com 

perdas:    

13.2.1 seguro contra todos os riscos relativos à sua propriedade e qualquer equipamento utilizado  para a 

execução  do Contrato; 

13.2.2  seguro de indenização trabalhista,  ou seguro de  responsabilidade do[a] CONTRATADO[A], ou seu 

equivalente, com relação ao Pessoal do[a] CONTRATADO[A], suficiente para cobrir  todos os  pedidos de 

indenização por  danos corporais,   morte e invalidez, ou quaisquer outros benefícios exigidos  por lei, em 

conexão com  a execução do  o Contrato; 

13.2.3 seguro de responsabilidade em  um valor adequado  para cobrir todas as reivindicações,  incluindo, 
mas não limitado a, reclamações por morte e lesões  corporais, responsabilidade de produtos e 

responsabilidades de   operações concluídas,  perda ou dano à propriedade e danos pessoais,  morais e de 

publicidade decorrentes de ou em  conexão com o desempenho do[a] CONTRATADO[A] sob o Contrato, 
incluindo, mas não limitado a, responsabilidade decorrente ou em conexão com os atos ou omissões do[a] 

CONTRATADO[a], seu Pessoal, agentes ou convidados, ou o suo, durante a execução do Contrato. Contrato 
de  quaisquer veículos, embarcações, aviões, aeronaves ou outros veículos e equipamentos de transporte, 

sejam ou não de propriedade do[a] CONTRATADO[A]; e  

13.2.4 outro seguro que possa ser acordado por escrito entre o PNUD e o[a] CONTRATADO[A]. 

13.3 As políticas  de responsabilidade do[a] CONTRATADO[A] devem,  também,  cobrir  subcontratadis[as] e 
todos os custos de defesa e devem  conter uma cláusula padrão de “responsabilidade cruzada”/”cross 

liability”.  

13.4 O[A] CONTRATADO[A] reconhece e concorda que o PNUD não aceita nenhuma  responsabilidade pelo 

fornecimento de  seguro de vida, saúde, acidente, viagem ou de qualquer outra cobertura de seguro que  

possa ser necessária ou desejável em relação a qualquer Pessoa que  realize serviços para o[a] 

CONTRATADO[A] em conexão como o  Contrato.  

13.5 Com exceção do  seguro de  acidentes  trabalhistas ou de qualquer outro programa de auto-seguro 

mantido pelo[a] CONTRATADO[A] e aprovado pelo PNUD, a seu exclusive  critério, para atender aos 

requisitos do[a] CONTRATADO[A] de fornecer seguro nos termos do  Contrato, as apólices de seguro exigidas 
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pelo Contrato deverão:  

13.5.1 nomear  o PNUD como um segurado adicional sob as políticas de  responsabilidade legal/”liability 

policies”, incluijndo, se necessário, como um  endosso separado sob a apólice; 
13.5.2 incluir uma cláusula em que a seguradora renuncia ao direito de sub-rogar-se em eventuais direitos 

do[a] CONTRATADO[A] contra o PNUD; 

13.5.3 Incluir indicação de  que o PNUD será notificado por escrito com, no mínimo, 30 (trinta) dias   de 

antecedência, pelos seguradores, de qualquer cancelamento ou mudança na cobertura ; e, 

13.5.4 incluir uma provisão para resposta em base  primária e não contributiva  com relação a qualquer outro 

seguro que possa estar disponível para  o PNUD.   
13.6 O[A] CONTRATADO[A] será responsável por financiar  todas as quantias dentro de  qualquer redução ou 

retenção de apólice.  

13.7 Exceto por qualquer programa de autosseguro mantido pelo[a] CONTRATADO[A] e aprovado pelo PNUD 

para atender aos requisitos do[a] CONTRATADO[A] de manter  o seguro sob o  Contrato, o[a] 
CONTRATADO[A] deverá manter  o seguro sob  o  Contrato com seguradoras de boa reputação que estejam 

em boa  situação financeira  e que são aceitáveis para o  PNUD. Antes do início de quaisquer  obrigações nos 

termos do Contrato, o[a] CONTRATADO[A] deverá fornecer ao PNUD provas, na forma de certificado de 
seguro ou outra forma que o  PNUD possa razoavelmente exigir,   que demonstre que o[a] CONTRATADO[A] 

contratou seguro de acordo com os requisitos do  Contrato. O PNUD reserva-se o direito de, mediante 
notificação por escrito ao[à] CONTRATADO[A],  obter cópias de quaisquer apólices de seguro ou  descrições 

de programas  que devam ser mantidas pelo[a] CONTRATADO[A] nos termos do Contrato. Não obstante das 

disposiç~eos da  Cláusula 13.5.3, acima, o[a] CONTRATADO[A] deverá notificar imediatamente o PNUD  sobre 
qualquer cancelamento ou alteração material da  cobertura do seguro exigida nos termos do  Contrato. 

13.8 O[A] CONTRATADO[A] reconhece e concorda que nem a exigência de contratação  e mantenção do  

seguro, conforme  estabelecido no Contrato, nem o valor de qualquer seguro, incluindo,  mas não se 

limitando a, qualquer dedutível  ou retenção relacionada a ele devem, de qualquer  forma, ser interpretados 

como limitaçãoda responsabilidade do[a] CONTRATADO[A] decorrente ao relacionado ao  Contrato. 

14. GRAVAMES:O[A] CONTRATADO[A] não dará causa ou permitirá que qualquer penhora, arresto ou 

qualquer outra medida constritiva  seja, a pedido ou em benefício de qualquer pessoa, arquivado ou 

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] ou o PNUD. 

15. EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO PNUD AO[Á] CONTRATADO[A]:  

Quaisquer equipamentos e suprimentos fornecidos pelo PNUD ao[à] CONTRATADO[A] 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.   

16. DIREITOS AUTORAIS, PATENTES E OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE:  

16.1 Exceto quando especificado de outra forma e por escrito no Contrato, o PNUD será o titular de todos 

os direitos de propriedade intelectual e demais direitos de prorpiedade, incluindo, mas não se limitando a, 

os de patentes, direitos autorais e de marcas registradas, em relação  aos produtos, processos, invenções, 
ideias, 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 consequência 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 contratado 

pelo PNUD.  
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16.2 Na hipótese em  que a referida propriedade intelectual ou outros direitos de pripriedade  consistam 

em qualquer propriedade intelectual ou outro 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 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. 

16.3 Mediante solicitação do PNUD, o[a] CONTRATADO[A] deverá tomar todas as providências necessárias, 
fornecer todos os documentos necessários e 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. 

16.4 Sujeitos às seguintes provisões, todos os esboços, desenhos, mapas, fotografias, mosaicos, 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 correspondents do  presente Contrato. 

17. PUBLICIDADE E, 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, para fins de vantagem comercial ou 

filantropia  a sua condição de contratado[a] 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, emblema ou 

selo official  do PNUD ou das Nações Unidas em conexão com os seus negócios ou para qualquer outra 

finalidade, sem a  permissão por escrito do PNUD. 

 

18. NATUREZA CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES: As informações e os dados de 
propriedade de qualquer uma das Partes ou que sejam entregues ou reveladas por uma das Partes 

(“Divulgador”) à outra Parte (“Receptor”), durante o cumprimento do presente Contrato, que sejam 

definidas como confidenciais (“Informações”), deverão ser mantidas como confidenciais, pela Parte 

receptora e deve ser tratado  da seguinte maneira:  

18.1 O Receptor deverá:  
  

18.1.1utilizar do mesmo cuidado e discrição a fim de evitar, divulgação, publicação ou disseminação das 
Informações  do Divulgador como se fossem de sua propriedade e, 

18.1.2utilizar as Informações do Divulgador única e exclusivamente para os fins que a mesma foi revelada. 

18.2Na hipótese do[a] CONTRATADO[A] possuir um acordo formal/por escrito, com as seguintes pessoas ou 

entidades, que determine que suas Informações sejam mantidas de acordo com o presente Contrato e esta 

Cláusula 17, o Receptor poderá revelar as Informações: 

18.2.1 a qualquer outra Parte mediante consentimento prévio formal/por escrito do Divulgador; e  

18.2.2aos empregados, funcionários, representantes e agentes do Receptor que necessitem tomar ciência 

de tais Informações para o cumprimento das obrigações previstas no Contrato, assim como os empregados, 

funcionários, representantes e agentes de qualquer entidade jurídica que esteja sob o controle  do Receptor 

ou sob o controle comum,  que necessitem tomar ciência de tais Informações para fins de cumprimento das 
obrigações previstas no Contrato, desde que, para esses  propósitos, uma  entidade jurídica controlada 

signifique: 

18.2.2.1uma entidade corporativa da 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 

18.2.2.2 qualquer entidade sobre a qual a Parte detenha/detenha um efetivo controle de gestão; ou  
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18.2.2.3 para as Nações Unidas, um órgão principal ou subsidiário das Nações Unidas, estabelecido em 

conformidade com a Carta das Nações Unidas.   

para as Nações Unidas, um órgão principal ou subsidiário da ONU, estabelecido em conformidade com a 

Carta das Nações Unidas.   

18.3 O[A] CONTRATADO[A] poderá revelar as Informações solicitadas por lei sempre que se encontre sujeito 
e sem exceção alguma aos Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. O[A] CONTRATADO[A] notificará ao 

PNUD, com antecedência suficiente,  qualquer solicitação para divulgação de Informações, de maneira a 

permitir ao PNUD um tempo razoável para tomar as medidas de proteção ou qualquer outra ação adequada 
antes da referida divulgação. 

18.4O PNUD poderá divulgar Informações  conformidade com a  em conformidade com a Carta das Nações 

Unidas, ou em conformidade  com as resoluções e regulamentos da Assembléia Geral ou regras  
promulgadas nos termos da mesma. 

18.5O Receptor não estará impedido de revelar Informações: obtidas através de um terceiro sem restrições 
quanto à confidencialidade; reveladas por um(a) Divulgador(a) a um terceiro sem obrigação de manter a 

confidencialidade; de um conhecido do Receptor, ou que tenham sido divulgadas por um(a) Divulgador(a) 

de maneira completamente independente de quaisquer Informações que lhe tenham sido reveladas. 

18.6As 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. 

19. FORÇA MAIOR; OUTRAS MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES:  

19.1No caso de, e logo que possível, após a ocorrência de qualquer motive que constitua força maior, a a 

Parte afetada notificará a outra Parte por escrito e por complete, sobre a ocorrência ou a  causa se a Parte 
afetada ficar impossibilitda, no todo ou em parte, para cumprir as sua sobrigações e cumprir as suas 

responsabilidades nos termos do Contrato.  A Parte afetada também, notificará a outra Parte  de quaisquer 

outras mudanças de condição ou  ocorrência de qualquer evento que interfira ou ameace  interferer  na 

execução do Contrato. Em não mais do que quinze (15) dias após o fornecimento de tal  notificação de  

força maior ou outras mudanças  na condição ou ocorrência, a Parte afetada também apresentará  uma 

declaração à  outra Parte com as  despesas estimadas que provavelmente incorrerão no período de duração 
da notificação, mudança de condição ou o caso de força maior. Ao receber a notificação ou avisos exigidos  

nesta cláusula, a Parte não afetada pela ocorrência de uma causa de força maior deverá tomar as medidas 

que considerer razoavelmente apropriadas ou  necessárias em tais circunstâncias, incluindo a concessão,à 

Parte afetada de uma decisão  de prorrogação de tempo razoável para o cumprimento de quaisquer  

obrigações previstas no Contrato. 

 

19.2 Se  o[a] CONTRATADO[A], tornar-se incapaz, no todo ou em parte, por motive de força maior, para  

cumprir as suas obrigações e responsabilidades nos termos deste  Contrato, o PNUD terá o direito de 
suspender ou rescindir o  Contrato nos mesmos termos e condições previstos na Cláusula 19, “Extinção”, 

porém o período de notificação será de 7 (sete) dias ao invés de 30 (trinta) dias. Em todo caso, o PNUD terá 

o  direito de considerar o[a] CONTRATADO[A] permanentemente incapaz de realizar suas obrigações Nos 
termos do  Contrato, caso o[a] CONTRATADO[A] seja incapaz de cumprir as suas obrigações, no todo ou em 

parte, por motivo de força maior por  qualquer  período superior a 90 (noventa) dias. 

19.3Força maior, para os fins desta cláusula, significa qualquer ato imprevisível e irresistível da natureza, 

qualquer ato de Guerra  (declarada ou não), invasão, revolução, insurreição, terrorismo  ou quaisquer 

outros atos de natureza ou força similar, desde que tais atos surjam de causas que se encontram fora do 
controle do[a] CONTRATADO[A] e que não tenha sido causado por falha ou negligência da mesma. O[A] 

CONTRATADO[A] reconhece e concorda que, com respeito a qualquer obrigação em virtude do presente 

Contrato, deverá atuar em áreas nas quais o PNUD esteja comprometido, ou venha a se comprometer, ou 
para o rompimento do compromisso com qualquer operação de paz, humanitária ou similar. Qualquer 
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demora no cumprimento de tais obrigações decorrentes de ou  relaciodas a  condições extremas dentro das 

referidas áreas, ou a quaisquer incidentes de agitação civil que ocorra nessas áreas, não se constituirão, por 

si só, casos de força maior em virtude do presente Contrato.   

20. EXTINÇÃO:  

20.1 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 23 (“Resolução de Disputas”), abaixo, não será considerada uma “causa” ou, de 

outro modo, será em si uma rescisão do Contrato. 

20.2O PNUD poderá rescindir o Contrato a qualquer momento, mediante notificação  por escrito ao[à] 

CONTRATADO[A], em qualquer situação em que o mandato  do PNUD aplicável à execução  do Contrato, ou 

o financiamento do PNUD aplicável  a este Contrato seja reduzido ou cancelado,  no todo ou em parte. Além 

disso, salvo disposição  em contrário prevista no Contrato, mediante notificação previa e por escrito, com 60 
(sessenta) dias de antecedência ao[à[ CONTRATADO[A], o PNUD poderá rescindir o Contrato sem  que seja 

necessário fornecer qualquer justificativa para tal.  

20.3 No  caso de  rescisão do Contrato, após o  recebimento da notificação de rescisão emitida pelo PNUD, 
o[a] CONTRATADO[A] deverá, exceto conforme instruído pelo  o PNUD, no aviso de rescisão por escrito:    

20.3.1 adotar medidas  imediatas para encerrar o cumprimento de  quaisquer obrigações previstas no 

Contrato de maneira pronta e ordenada e, ao fazê-lo, reduzir as despesas  ao mínimo;  

20.3.2 abster-se de assumir mais  compromissos ou compromissos adicionais sob o Contrato até e após a 

data de  recebimento da notificação;  

20.3.3 não realizar mais  subcontratos ou pedidos de materiais, serviços ou instalações, exceto se o PNUD e 
o[a] CONTRATADO[A] concordarem por escrito que tais subcontratos ou pedidos de materiais sejam 

necessários para completar parte  do Contrato que ainda não tenha sido concluída; 

20.3.4 rescindir todos os subcontratos e ordens na medida em  que estejam  relacionados à  parte do 

Contrato que foi concluída;  

20.3.5 transferir o título e entregar ao PNUD as partes fabricadas ou não, o material  em processo, trabalho 

concluído, suprimentos e outros materiais produzidos ou adquiridos para a execução da parte concluída do 

Contrato;  

20.3.6 entregar todos os planos completos ou parcialmente  completos, desenhos, informações e outras 
propriedades que, se o Contrato estivesse concluído, seriam solicitados pelo PNUD neste âmbito;  

20.3.7 completar o trabalho não terminado; e,  

20.3.8 tomar qualquer outra ação necessária, ou que o PNUD solicite por escrito, para a minimização de 

perdas e para a proteção e preservaçao de qualquer propriedade, tangível ou intangível,  relacionada ao  

Contrato que esteja em posse do[a]CONTRATADO[A] e que  o PNUD tenha ou possa  razoavelmente ter 

interesse em adquirir. 

20.4 No caso de qualquer rescisão do  Contrato, o PNUD terá o direito de  obter informações por escrito 

razoáveis ao[à] CONTRATADO[A] com relação a todas as obrigações executadas ou pendentes de acordo  

com o Contrato. Além disso, o PNUD não será responsável pelo  pagamento a´[à] CONTRATADO[A], exceto 

pelos Bens satisfatoriamente produzidos e entregues e/ou Serviços igualmente satisfatoriamente prestados 

ao PNUD, de acordo com os  requisitos do  Contrato, mas somente se tais  Bens e/ou Serviços tiverem sido  

encomendados, solicitados ou de outra forma fornecidos antes ao recebimento, pelo[a]  CONTRATADO[A] da 

notificação, do PNUD, da de rescisão do Contrato, ou antes da apresentação, ao PNUD, pelo[a] 

CONTRATADO[A] da notificação  de rescisão do Contrato.      

20.5 O PNUD pode, sem prejuízo de qualquer outro direito disponível para ele, rescindir o  Contrato 

imediatamente no caso::  
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20.5.1  de ser  decretada a falência, liquidação, insolvência  do[a] CONTRATADO[A], assim como o[a] 

CONTRATADO[A] solicitar moratória ou suspensão de  quaisquer obrigações de pagamento ou reembolso, ou 

se candidatar a declarar insolvência; 

20.5.2 de ser concedido  ao[à] CONTRATADO[A]  moratória,  suspensão  ou declaração de  insolvência;  

20.5.3 do[a] CONTRATADO[A] fazer uma nomeação para o benefício de um ou mais de seus credores;  

20.5.4 de seu designado um Receptor em razão da  insolvência do[a] CONTRATADO[A];  

20.5.5 do[a] CONTRATADO[A] oferecer uma liquidação em vez de  falência ou concordata; ou,  

20.5.6. o PNUD razoavelmente determinar que o[a] CONTRATADO[A] está sujeito[a] a uma mudança 

materialmente adversa em sua condição financeira,  que ameaça afetar substancialmente a capacidade do[a] 
CONTRATADO[A] de cumprir qualquer de  suas obrigações nos termos do Contrato.  

20.6 Exceto quando proibido por lei, o[a] CONTRATADO[A] deverá compensar o PNUD por todos os danos e 
custos, incluindo,  mas não limitado a, todos os custos incorridos pelo PNUD com qualquer  processo legal ou  

não, como resultado de qualquer um dos eventos especificados na Cláusula 20.5, acima, e resultante de ou 

relacionada a uma rescisão do Contrato, mesmo que seja declarada a falência, concedida  moratória ou 
suspensão ou declarada a insolvência  do[a] CONTRATADO[A]. O[A] CONTRATADO[A]  deverá informar 

imediatamente  ao PNUD a sobre a ocorrência de quailquer dos eventos  especificados na Cláusula 20.5, 

acima, e fornecer qualquer informação pertinente a tais eventos.  

20.7  as disposições da  Cláusula 20 não prejudicam quaisquer outros  direitos ou recursos do PNUD nos 
termos do  Contrato ou  de outra forma. 

21. IRRENUNCIABILIDADE DE DIREITOS: A falha de qualquer Parte em exercer quaisquer  direitos disponíveis 

a ela, seja nos termos deste Contrato ou de outra forma, não será considerada, por nenhum motivo, como 

uma renúncia pela outra Parte de tais direitos ou qualquer remédio associado, e não isentará as Partes de 

nenhuma de suas obrigações nos termos deste Contrato. 

22. NÃO EXCLUSIVIDADE: Salvo disposto em contrário neste Contrato, o PNUD não será obrigado a comprar 

quaisquer quantidades mínimas de bens e serviços do[a] CONTRATADO[A]. Além disso, o PNUD não terá 
nenhuma limitação sobre o seu  direito de obter, de outra fonte, a qualquer tempo, bens e serviços do 

mesmo tipo, qualidade e quantidade descritos no Contrato.  

23. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS:  

23.1 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, a conciliação deverá ser conduzida de acordo com as Regras de Conciliação da Comissão das 

Nações Unidas sobre Direito  Internacional do Comércio  “UNCITRAL”) ou em conformidade com qualquer  

outro procedimento acordado entre as Partes por escrito. 

23.2 ARBITRAGEM: Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação entre as Partes envolvendo questões 

relacionadas a este Contrato ou à sua rescisão, extinção ou invalidade, que não tenha sido resolvida 

amigavelmente, conforme os termos do parágrafo anterior, dentro de 60 (sessenta) dias após o 

recebimento de notificação escrita de qualquer das Partes, contendo solicitação de acordo amigável entre 

as Partes, deverá ser submetida por qualquer das Partes a procedimento de arbitragem conduzido de 
acordo com as Regras da UNCITRAL, em vigor à data deste Instrumento.  As decisões do tribunal arbitral 

deverão estar calcadas nos princípios gerais do direito comercial internacional. O tribunal arbitral está 
autorizado a  ordenar a devolução ou destruição de quaisquer mercadorias ou bens, quer sejam  tangíveis 

ou intangíveis, de quaisquer informações confidenciais relativas a este Contrato, ordenar a extinção deste 

Contrato, ou ordenar qualquer medida cautelar de proteção a mercadorias, a serviços ou a 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  34 (“Forma e Efeito da Sentença Arbitral”) das Regras 
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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. 

24. 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.  

25. ISENÇÃO DE TRIBUTOS:  

25.1 O Artigo II, 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. 

25.2[A] CONTRATADO[A] autoriza o PNUD a deduzir da[s] Nota[s] Fiscal[is]/Fatura[s] 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 instância, tenha autorizado 

especificamente o[a] CONTRATADO[A] a pagar tais tributos, impostos, taxas e encargos sob protesto. Nessa 

hipótese o[a] CONTRATADO[A] entregará ao PNUD comprovantes físicos do pagamento de tais tributos, 

impostos, taxas e  encargos, feitos com a devida autorização, e o PNUD reembolsará o[a] CONTRATADO[A] 

por quaisquer impostos, taxas e enarcgos autorizados pelo PNUD e pagos pelo[a] CONTRATADO[A] sob 

protesto escrito.  

 

26. MODIFICAÇÕES:  

26.1 Nenhuma modificação ou alteração feita neste Contrato será válida e exequível  contra o PNUD, salvo 

se formalizada  por escrito pelos representantes devidamente autorizados das Partes.  

26.2 Se o Contrato for prorrogado  por um períodos adicionais de acordo com  os termos e condições do 

Instrumento, os termos e condições aplicáveis a qualquer prorrogação de prazo  do Contrato serão  os 

mesmos termos e condições  estabelecidos no Instrumento inicial, a menos que as Partes tenham acordado 
de outra forma, de acordo mediante um Termo Aditivo válido, em conformidade com o disposto na  Cláusula 

26.1, acima.  

26.3 Os termos e condições de quaisquer compromissos  suplementares, licenças ou outras formas de 

acordo referentes a quaisquer  Bens e/ou Serviços fornecidos e prestados nos termos do Contrato não serão 

válidos e aplicáveis contra o PNUD a menos que tais compromissos suplementares, licenças ou outras formas 

de acordo sejam objeto de um Termo Aditivo válido, em conformidade com o disposto na na Cláusula 26.1, 

acima.  

27. AUDITORIAS E INVESTIGAÇÕES:  

27.1Cada Nota Fiscal/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.  

27.2 O PNUD poderá conduzir investigações relacionadas  a qualquer aspecto do Contrato ou de sua  
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adjudicação, às obrigações executadas sob a sua vigência, e às  operações do[a] CONTRATADO[A], 

relacionadas à execução do Contrato,  a qualquer momento durante a  vigência do Instrumento  e por um 

período de 3 (três) anos seguintes à sua expiração ou seu encerramento antecipado. 

27. 3 O[A] CONTRATADO[A] deverá cooperar plena e prontamente  com quaisquer inspeções, auditorias 

pós-pagamento ou investigações. Tal cooperação deverá incluir, mas não estará limitada a tal,  a obrigação 

do[a] CONTRATADOA] em disponibilizar seu pessoal  e qualquer documentação relevante para tais 
propósitos, em prazos e condições razoáveis, bem como garantir ao PNUD acesso às instalações, em prazos 

e condições razoáveis, em conexão com o acesso ao pessoal  funcionários e à documentação relevante do[a] 

CONTRATADOA]. O[A] CONTRATADO[A] exigirá que  seus agentes, incluindo, , mas não limitado a, 
advogados, contadores ou outros consultores,  cooperem de maneira razoável com quaisquer inspeções, 

auditorias, pós-pagamento ou  investigações realizadas  pelo PNUD no âmbito deste Contrato.       

 

27.4 O PNUD será reembolsado pelo[a]CONTRATADO[A] de quaisquer gastos relativos às  auditorias e 

investigações, comprovadamente pagos  pelo PNUD, salvo se previsto nos  termos e condições do Contrato. 

O[A] CONTRATADO[A] também concorda que, onde aplicável, os doadores do PNUD, cujos recursos são a 

fonte, no todo ou em parte, do orçamento para aquisição de Bens e/ou Serviços previstos neste Contrato, 

recorrerão diretamente ao[à] CONTRATADO[A] para a restituição de quaisquer valores determinados pelo 
PNUD que tenham sido utilizados de outra maneira que não a de acordo com os termos e condições  deste 

Contrato.   

28. PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES:  

28.1  Exceto com relação a quaisquer obrigações de indenização  previstas na Cláusula 11, acima, ou em 

conformidade com o previsto no Contrato, qualquer procedimento arbitral, previsto na Cláusula 23.2, 

acima, decorrente deste Contrato deverá ser iniciado dentro de 3 (três) anos após o fundamento da ação ter 
acontecido. 

 

28.2 As Partes ainda reconhecem e concordam que, para tais propósitos, uma causa de processo 
aprovisiona-se quando a quebra de fato ocorre, ou, no caso de defeitos latentes, quando a Parte 

prejudicada conhecia  ou deveria conhecer  todos os elementos essenciais da causa de processo, ou no caso 

de uma violação de garantia, quando a proposta de entrega é feita, exceto isso, se uma garantia se estende 

para realização futura de bens ou qualquer processo ou sistema e a descoberta de violação 

consequentemente deve esperar o momento quando tais bens ou outro processo ou sistema estejam 

prontos para ocorrer em conformidade com as solicitações do Contrato, a causa de processo se aprovisiona 

quando esse tempo da futura performance de fato começa.  

29. TERMOS ESSENCIAIS: O[A] CONTRATADO[A] reconhece e concorda que cada uma das disposições das 

Cláusulas 30 a 36 constitui um termo essencial do Contrato e que a violação de qualquer uma destas 

disposições dará ao PNUD o direito de rescindir  este Contrato ou qualquer outro Contrato ,  imediatamente 

após  notificação ao[à] CONTRATADO[A], sem  qualquer responsabilidade por encargos de rescisão ou 

qualquer outra responsabilidade de qualquer tipo. Além disso, demais, nada  neste Instrumento limitará o 

direito do PNUD de levar qualquer alegada  violação dos referidos termos essenciais  às autoridades 

nacionais relevantes para a ação legal apropriada.  

30. FONTE DE INSTRUÇÕES: O[A] CONTRATADO[A] não solicitará  nem aceitará instruções de qualquer 

autoridade externa ao PNUD com relação ao cunmprimento  de suas obrigações nos termos  deste contrato. 

Na hipótese de qualquer  autoridade externa ao PNUD tentar  impor quaisquer instruções relativas ou  
restrições ao desempenho  do[a] CONTRATADO[A] nos termos do Contrato,  o[a] CONTRATADO[A]  deverá 

notificar imediatamente o PNUD e fornecer toda assistência rozoável exigida pelo PNUD.  O[A] 
CONTRATADO[A] não tomará nenhuma medida com relação ao desempenho  de suas obrigações nos 

termos  deste Contrato que possa afetar adversamente os interesses do PNUD ou das Nações Unidas e  o[a] 

CONTRATADO[A] cumprirá  suas obrigações nos termos do  Contrato, levando em  consideração os  
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interesses do PNUD. 

31. PADRÕES DE CONDUTA: O[A] CONTRATADO[A] garante que não ofereceu e não oferecerá qualquer 

benefício, direto ou indireto, em virtude da realização do Contrato, ou da sua adjudicação, para qualquer 

representante, official, funcionário, empregado ou outro agente do PNUD. O[A] CONTRATADO[A] cumprirá 

com todas as leis, decretos, portarias, normas, regras  e regulamentos relacionados ao cumprimento  de 

suas obrigações nos termos  do Contrato. Alem disso,  na  execução do Contrato, o[a] CONTRATADO[A] 
deverá cumprir com as Normas  de Conduta estabelecidas nos Boletins  Secretário-Geral ST/SGB/2002/9 de 

18 de Junho de 2002, intitulado “Regulamentos sobre o Status, os Direitos e os Deveres Básicos de 

Funcionários que  não sejam oficiais do Secretariado ou Peritos em Missão” e ST/SGB/2006/15, de 26 de 
Dezembro de 2006 sobre “Restrições pós-contratação”, e deverá também cumprir com e estar sujeita aos 

seguintes requisitos: 

31.1 Código de Conduta dos Fornecedores da ONU 

31.2Política do PNUD sobre Fraude e outras Práticas Corruptas (“Política AntiFraude do PNUD”);   

31.3 Diretrizes de Investigação do Escritório de Auditorias e Investigações do PNUD (“OAI”);   

31.4 Padrões Sociais e Ambientais do PNUD (“SES”), incluindo o respectivo Mecanismo de Responsabilidade; 

31.5 Política de Sanções para Fornecedores do PNUD; e 

31.6 Todas as diretrizes de segurança emitidas pelo PNUD.  

 

O[A] CONTRATADO[A] reconhece e concorda que leu e está familiarizado[a] com as exigências contantes dos 
documentos acima listados, que  estão  disponíveis on-line  em www.undp.org ou no 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/. Ao tomar conhecimento 
de tais documentos, o[a] CONTRATADO[A] declara e garante que está em conformidade com as exigências 
mencionadas, e se manterá em conformidade ao longo do periódo de vigência deste Contrato. 
 
32. 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. Além disso, o[a] 

CONTRATADO[A] garantirá o cumprimento de todas as obrigaçẽs relativas  ao seu registro como 

fornecedor[a] qualificado[a] de bens ou serviços para o PNUD, conforme  tais obrigações sejam 

estabelecidas nos procedimentos de registro de fornecedores do PNUD. 

33. TRABALHO INFANTIL: O[A] CONTRATADO[A] declara e garante que nem ele[a],  suas filiais (se houver), 

nem qualquer de suas subsidiárias ou entidades afiliadas (se houver)  encontram-se engajados 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.  

34. MINAS:  O[A] CONTRATADO[A] declara e garante que nem ele[a], quaisquer de seus fornecedores, 

quaisquer de suas filiais (se houver), nem qualquer de suas subsidiárias ou entidades afiliadas (se houver) se 
encontram engajados[as]  na venda ou fabricação de minas anti-pessoais ou  de componentes utilizados na 

fabricação de minas anti-pessoais. 

 

35. EXPLORAÇÃO SEXUAL:  

35.1 Na execução do Contrato, o[a] CONTRATADO[A] deverá cumprir as Normas  estabelecidas no  boletim 

Secretário-Geral  ST/SGB/2003/13, de 9 de outubro de 2003, sobre  “Medidas especiais para proteção 

contra exploração e abuso sexual”. Em particular, o[a] CONTRATADO[A] não se envolverá em  nenhuma 
conduta que constitua exploração ou abuso sexual, conforme definido nesse boletim.  

35.2 O[A] CONTRATADO[A] deverá tomar todas as medidas necessárias para impedir a exploração ou o 

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/
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abuso sexual de qualquer pessoa por parte dele[a] ou por parte de qualquer de seus empregados ou por 

qualquer outra pessoa que possa ser contratada pela[o] 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  exploração ou o abuso sexual dessa pessoa. Ademais, o[a] 

CONTRATADO[A] se absterá e deverá tomar todas as medidas adequadas para proibir seus empregados ou 

outras pessoas contratadas por ele[a], de trocar dinheiro, bens, serviços, ofertas de emprego e outros 

artigos de valor, por favores sexuais ou atividades que sejam de exploração ou degradação a qualquer 

pessoa.  

35.3 O PNUD não aplicará a norma acima com relação à 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[a] 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.    

36. ANTITERRORISMO:  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 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. Esta  disposição  deverá ser incluída 

em todos os subcontratos ou sub-acordos criados no âmbito deste Contrato. 

 

 

 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

