
 

 
 
 

 
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (RFP) Nº 32597/2018 

 
Brasilia/DF 03 de outubro de 2018 

 
Prezado(a) senhor(a): 
 

Solicitamos apresentação de Proposta para realização de serviços para coordenar e elaborar 
conteúdo e diagramação de publicação conforme consta especificado no anexo Termos de Referência, 
parte integrante deste processo.   

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

Proposta.   
 
As propostas podem ser enviadas até às 18:00 horas do dia 15 de outubro de 2018, por e-mail: 

pnudlicitacoes@undp.org, via Correio convencional, DHL ou Similar, ou entregar no endereço abaixo: 
 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17 / Brasília, DF / CEP: 70800-400, 
Brasil – Escritório do PNUD 
Referência: Solicitação de Proposta nº 32597/2018 
Atenção: Unidade de Compras e Contratos - Telefone: + 55 61 3038-9065 
 
 Sua proposta deverá ser expressa em [português e/ou inglês] e deverá ser válida por um 
período mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 

Na preparação de sua Proposta, será sua responsabilidade garantir que ela chegue ao endereço 
acima dentro do prazo determinado acima.  As propostas recebidas pelo PNUD após o prazo acima 
indicado, por qualquer motivo, não serão consideradas. 
  

Os serviços propostos serão analisados e avaliados com base na integridade e conformidade da 
Proposta e em sua adequação aos requisitos da RFP e de quaisquer outros anexos que forneçam 
detalhes sobre os requisitos do PNUD.   
 

A Proposta que estiver em conformidade com todos os requisitos, atender a todos os critérios 
de avaliação e oferecer a melhor relação custo-benefício será selecionada e contemplada com o 
contrato.  Ofertas que não atendam a todos os requisitos serão rejeitadas. 
 

Qualquer discrepância entre o preço unitário e o preço total será recalculada pelo PNUD. O 
preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido.  Se o Prestador de Serviços não aceitar o preço 
final baseado no novo cálculo e na correção de erros feita pelo PNUD, sua proposta será rejeitada.   

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

nas taxas de câmbio ou de outros fatores de mercado depois do recebimento da Proposta.   No 

mailto:pnudlicitacoes@undp.org
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momento da Adjudicação do Contrato ou da Ordem de Compra, o PNUD reserva-se o direito de alterar 
(aumentar ou diminuir) a quantidade de serviços e/ou bens, até um máximo de 25% (vinte e cinco por 
cento) da oferta total, sem qualquer alteração no preço unitário ou em outros termos e condições.   
 

Qualquer Contrato ou Ordem de Compra emitido como resultado desta RFP estará sujeito aos 
Termos e Condições Gerais anexos.  O simples ato de apresentação de uma Proposta implica que o 
Prestador de Serviços aceita incondicionalmente os Termos e Condições Gerais do PNUD. 

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

contrato ou Ordem de Compra, nem se responsabiliza por quaisquer custos associados com a 
preparação e apresentação de Propostas por Prestadores de Serviços, independentemente do resultado 
ou da condução do processo de seleção.  

 
 O procedimento de protesto por parte de fornecedores estabelecido pelo PNUD tem o objetivo 
de oferecer oportunidade de recurso para pessoas ou empresas não contempladas com um Contrato ou 
Ordem de Compra em um processo de licitação competitivo.  Caso acredite não ter sido tratado de 
forma justa, você pode encontrar informações detalhadas sobre os procedimentos para protesto por 
parte de fornecedores no seguinte link:  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
 
 O PNUD recomenda que cada Prestador de Serviços interessado previna e evite conflitos de 
interesse, informando ao PNUD se ele, ou qualquer um de seus afiliados ou funcionários, estiver 
envolvido na elaboração dos requisitos, do projeto, das estimativas de custo ou de outras informações 
usadas nesta RFP.   
 

O PNUD implementa uma política de tolerância zero à fraude e a outras práticas ilegais, estando 
comprometido com a prevenção, identificação e tomada de medidas em relação a tais atos e práticas 
contra o PNUD e contra terceiros envolvidos nas atividades do PNUD.  O PNUD espera que seus 
Prestadores de Serviços respeitem o Código de Conduta para Fornecedores da ONU, encontrado neste 
link: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf  

 
O resultado da presente cotação será disponibilizado no link abaixo:  

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

Agradecemos e aguardamos sua Proposta. 
 

 
Atenciosamente, 

 
Coordenação da Unidade de Compras e Contratos - UCC 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
https://www.undp.org.br/licitacoes/ListarResultados.aspx
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Anexo 1 
 

 
Descrição dos Requisitos 

 

 
Título do Projeto 

 
BRA/13/008 – Consolidação da Cooperação Técnica Sul Sul Brasileira 

Parceiro de implementação do PNUD 
 
ABC – Agência Brasileira de Cooperação 

Breve descrição dos serviços solicitados Contratação de consultoria especializada para coordenar e elaborar 
conteúdo e diagramação de publicação contendo os resultados de 
projetos de cooperação técnica do Brasil na África 

Pessoa que supervisionará o 
trabalho/desempenho do Prestador de 
Serviços 

 
Júlio Pohl 

Frequência dos relatórios Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Requisitos para relatórios de progresso  
Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

Local de trabalho Conforme descrito nos Termos de Referência deste processo 

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

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

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

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

 
Não se aplica 
  

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

 

 Exigido 

☐ Não exigido 

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

 

Exigido 

☐ Não exigido 

 
Moeda da Proposta 

 

 moeda local/R$ 

 

Imposto sobre Valor Agregado na 
Proposta de Preço 

deve incluir outros impostos indiretos cabíveis 

☐ não deve incluir  outros impostos indiretos cabíveis 

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

 

 60 dias              

☐ 90 dias               

☐ 120 dias              
 
Em circunstâncias excepcionais, o PNUD pode solicitar que o 
Proponente estenda a validade da Proposta para além da data 
inicialmente indicada nesta RFP.   Nesse caso, o Proponente deve 
confirmar a extensão por escrito, sem qualquer modificação sobre a 
proposta.   
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Cotações parciais  Não permitidas 

☐ Permitidas  [informar as condições para cotações parciais e listar 
adequadamente todos os requisitos para permissão de cotações 
parciais (ex.: em lotes, etc.)]           

 
Termos de pagamento 

 Produto 
Prazo 

(após assinatura contrato) 
% a ser pago 

Produto 1 Até 07 dias 15% 

Produto 2 Até 15 dias 25% 

Produto 3 Até 30 dias 60% 
 

 

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

 
Responsável técnico do Projeto e PNUD que acompanhará o 
monitoramento da execução do contrato.  

 
Tipo de contrato a ser assinado 

☐  Ordem de Compra 

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

☐ Outros tipos de contrato 

 
Critérios para adjudicação do contrato 

O critério de escolha da proponente será o de MENOR PREÇO, desde 
que atendidos os requisitos obrigatórios 

 
O PNUD concederá o contrato a: 

 

 Apenas um Prestador de Serviços 

☐ Um ou mais Prestadores de Serviços, dependendo dos seguintes 
fatores:  

 
Anexos a esta RFP 

 

 Formulário para Apresentação de Proposta (Anexo 2) 

Termos de Referência detalhado (Anexo 3)  

Folha de Rosto (Anexo 4) 

 Termos e Condições Gerais para Contrato Institucionais (Anexo 5)  
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 
PROVEDOR DE SERVIÇOS 

 

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

 

 

 [inserir: Local]. 
[inserir: Data] 

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

 
Prezado(a) senhor(a): 
 

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

 

A. Qualificações do Prestador de Serviços 
 

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

a) Perfil – descrevendo natureza da empresa, área de especialização, licenças, certificações, 
acreditações; 
b) Licenças de negócios – papéis de registro, comprovação de pagamento de impostos, etc. 
c) Demonstração financeira auditada mais recente – demonstração de resultados e balanço 

patrimonial para indicar sua estabilidade financeira, liquidez, qualidade de crédito, reputação 
no mercado, etc.; 

d) Histórico – lista de clientes para serviços similares aos solicitados pelo PNUD, indicando 
descrição do escopo do contrato, duração do contrato, valor do contrato, referências de 
contato; 

e) Certificados e Acreditação – incluindo certificados de qualidade, registros de patentes, 
certificados de sustentabilidade ambiental, etc. 

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

 

 

B. Metodologia proposta para a execução dos serviços 
 

O Prestador de Serviços deve descrever como irá abordar/executar as demandas da RFP, fornecendo uma 
descrição detalhada das características essenciais de desempenho, condições de relatório e mecanismos de 
garantia de qualidade que serão estabelecidos, demonstrando também que a metodologia proposta será 
apropriada para as condições locais e para o contexto do trabalho. 

 
C. Qualificações do pessoal-chave 

 
 

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

a) Nomes e qualificações do pessoal-chave que irá executar os serviços, indicando quem será o Líder de 
Equipe, quem serão os membros de apoio, etc.; 

b) CVs que demonstrem as qualificações devem ser enviados se exigido pela RFP e 
c) Confirmação por escrito de cada membro da equipe de que estará disponível durante todo o período de 

vigência do contrato. 
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D. Composição de custos por produto* 
 

 Produtos esperados 
[listar conforme referidos na RFP] 

Porcentagem do preço total 
(peso para pagamento) 

Preço 
(importância 
global, tudo 

incluso) 

1 Produto 1     

2 Produto 2   

3 Produto 3   

 Total  100%  

* Esta deverá ser a base das parcelas de pagamento  
 

 [Nome e assinatura da pessoa autorizada pelo 

Prestador de Serviços] 

[Designação] 

[Data] 
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Anexo 3 – TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

 
 

1. ANTECEDENTES 

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), é responsável por coordenar, executar e avaliar os programas e ações da cooperação técnica e 
humanitária internacionais do Brasil, em parceria com governos estrangeiros ou com organismos 
internacionais, nas vertentes do Brasil para o exterior e do exterior para o Brasil. Criada em 1987, foi a 
primeira Agência de Cooperação Internacional oficialmente estabelecida entre os países em 
desenvolvimento. 

Ao longo dos anos, a ABC contribuiu para a mudança do perfil do país no contexto internacional. 
O Brasil, que antes se limitava, basicamente, a receber assistência técnica dos parceiros desenvolvidos, 
passou a atuar, nos últimos anos, como um ator relevante da cooperação horizontal no eixo Sul-Sul. 

A cooperação técnica internacional brasileira é desenvolvida por meio de programas, projetos e 
atividades destinados à promoção do desenvolvimento social e inclusivo com países em 
desenvolvimento, em parceria com um ou mais estados estrangeiros e/ou organismos internacionais 
com os quais o Brasil mantenha Acordo Básico de Cooperação Técnica. 

No Brasil, entende-se a cooperação técnica como uma estratégia capaz de produzir impactos 
positivos sobre as populações. Tem por finalidade elevar padrões de vida, modificar realidades e 
promover o desenvolvimento sustentável e o respeito pela dignidade de vida de cada pessoa. 

Para desempenhar sua missão, a ABC segue as diretrizes da política externa do MRE e as 
prioridades nacionais de desenvolvimento, definidas nos planos e programas setoriais de governo. 

Em meio às comemorações dos 30 anos da Agência, em 2017, foi estabelecido o Núcleo de 
Comunicação (NC) com o objetivo de reforçar o conhecimento sobre o impacto dos programas e 
projetos coordenados, negociados, aprovados, executados, acompanhados e avaliados pela cooperação 
técnica e humanitária internacional do Brasil.  

Como parte das atribuições e atividades previstas no Plano de Comunicação estratégica 
desenhado para a Agência está a promoção e divulgação dos resultados das iniciativas da ABC, de forma 
mais ampla e sistematizada, através da criação de novos produtos de comunicação. 

Em volume de recursos, a cooperação com a África representa a maior parcela da carteira de 
projetos da ABC, com destaque para os países de menor índice de desenvolvimento relativo. De acordo 
com as diretrizes da política externa brasileira, a contínua aproximação com a África está entre as 
prioridades do Brasil. 

Registra-se na ABC, em 2017 e 2018, a conclusão de cinco importantes projetos da cooperação 
Sul-Sul brasileira na África, que apresentaram bons resultados, em áreas diversas. 

Em consonância com os objetivos traçados no Plano de Comunicação da ABC, de dar maior 
visibilidade às iniciativas desenvolvidas pela Agência, entende-se que seja oportuna a criação e 
elaboração de uma publicação sobre estes cinco projetos, para ser lançada ainda este ano, durante o 
Congresso Brasil – África, em 22 e 23 de novembro de 2018, em Salvador- BA.  

Globalmente, pretende-se que ela também contribua para ampliar o conhecimento da 
população brasileira sobre a cooperação internacional para o desenvolvimento promovida pelo País. 

 
2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
Contratação de consultoria especializada para coordenar e elaborar conteúdo e diagramação de 

publicação contendo os resultados de projetos de cooperação técnica do Brasil na África.  
Informações detalhadas sobre cada projeto (como documento do projeto, relatórios de 

monitoramento e avaliação, relatórios de viagens, publicações dos projetos, entre outros) serão 
fornecidas diretamente à empresa contratada, como subsídios para o desenvolvimento do conteúdo. 
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3. ATIVIDADES PREVISTAS  

I. Reunião para apresentação dos projetos que constarão na publicação, definição de plano de 
trabalho e cronograma de execução; 

II. Analisar conteúdo fornecido, para elaboração de um roteiro e eventuais entrevistas 

necessárias, complementares ao material enviado; 

III. Propor estrutura de apresentação do conteúdo, com base num fio lógico definido 
conjuntamente com a ABC; 

IV. Envio de uma primeira versão do texto, para aprovação e revisão pela ABC; 
V. Definir linha de diagramação em conjunto com o designer, considerando o fio lógico, bem como 

os depoimentos presentes nos relatórios e documentos dos projetos, para uma publicação de 
cerca de 60 páginas; 

VI. Envio de uma versão diagramada da publicação, para aprovação final pelo Núcleo de 
Comunicação da ABC, antes de ser compartilhada a versão que será impressa na gráfica. 

 
4. PRODUTOS ESPERADOS 

Elaboração de conteúdo e serviço de diagramação de uma publicação sobre resultados de 
projetos de cooperação técnica do Brasil na África, a partir de relatórios e documentos relacionados 
com os projetos, e eventuais depoimentos de pessoas que contribuíram para a execução dos mesmos. 
 
Produto 1: Plano de trabalho: documento que dispõe sobre a metodologia de trabalho e detalha a 
forma e prazo para a obtenção dos produtos. 
 
Produto 2: Proposta de diagramação para a publicação e apresentação de primeira versão do conteúdo. 
 
Produto 3: Publicação finalizada, a ser entregue em arquivo eletrônico, conforme detalhado no item 9. 

 
5. CRONOGRAMA, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO:  

 Os pagamentos serão realizados pelo projeto BRA/13/008/A205, após a aprovação, por parte do 
Núcleo de Comunicação da Agência Brasileira de Cooperação, das versões finais do produto. 
 

A apresentação da versão final do produto listado no Item 4 acima deverá seguir o seguinte 
cronograma: 

 

 Produto 
Prazo 

(após assinatura contrato) 
% a ser pago 

Produto 1 Até 07 dias 15% 

Produto 2 Até 15 dias 25% 

Produto 3 Até 30 dias 60% 

 
Obs.: Os prazos de execução consideram dias corridos. 
 

6. SUBSÍDIOS 

Serão fornecidos subsídios sobre os projetos que integrarão o conteúdo da publicação (links de 
notícias publicadas, documentos gerais relacionados com os projetos, documentos oficiais da ABC e 
fotografias), conforme segue: 
 

6.1) Botsuana: “Fortalecimento Institucional do Sistema Associativo/Cooperativo em Botsuana, a 
partir de um projeto piloto com horticultores” – Projeto BRA/13/008-S023 (Vigência: 2013-2017) 

a) Links de notícias: 
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a. Desenvolvimento do Cooperativismo Rural em Botsuana: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/906 

b. Juntos, somos mais fortes: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/907  

c. Da competição para a colaboração: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/908  

d. Cooperação e Diplomacia: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/909 

e. Missão do Brasil vai a Botsuana para capacitação em gestão de cooperativas: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/610  

f. Missão para promover o cooperativismo em Botsuana: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/595 

g. Delegação botsuanesa participa de treinamento sobre produção de hortaliças: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/577  

h. Delegação botsuanesa participa de seminário sobre Cooperativismo: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/549  

b) Documentos gerais relacionados com o projeto: cerca de 140 páginas 
c) Documentos oficiais da ABC: cerca de 200 páginas 
d) Fotografias: 50 

 
 

6.2) Argélia: “Transferência de Conhecimento para Produção de Gemas Lapidadas, Jóias e 
Artesanato Mineral” - BRA/04/044-S180 (BRA/13/008-S180) 

a) Observação: O conteúdo para o projeto já está pronto e finalizado e será entregue à 
empresa vencedora, juntamente com os demais documentos que servirão de subsidio. 

b) Fotografias: 50 
 

6.3) Togo: “Apoio Institucional ao ITRA” - BRA/04/044-S193 (BRA/13/008-S143) (Vigência: 
2010-2017) 

a) Links de notícias: 

a.  Curso sobre processamento agroindustrial de mandioca para togoleses: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/574  

b) Documentos gerais relacionados com o projeto: Cerca de 304 páginas 
c) Documentos oficiais da ABC: cerca de 280 páginas 
d) Fotografias: 50 

 
6.4) Benin: “Fortalecimento Institucional da Educação Profissional e Tecnológica do Benin nas 
áreas de Agroecologia e Cooperativismo” - BRA/04/044-S339 (BRA/13/008-S138) 

a) Links de notícias: 

a.  Educação Profissional e Tecnológica do Benim nas áreas de Agroecologia e 
Cooperativismo: http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/845  

b. Brasil capacita docentes em Agroecologia e Cooperativismo no Benim: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/704  

b) Documentos gerais relacionados com o projeto: cerca de 1.100 páginas 
c) Documentos oficiais da ABC: cerca de 49 páginas 
d) Fotografias: 50 

  

6.5) Senegal: “Apoio ao desenvolvimento de Projeto PAIS no Senegal” - BRA/04/043-S195 
a) Links de notícias: 

a.  Projeto sobre produção agroecológica no Senegal vai para a segunda fase: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/950  

b. Nova fase do Projeto ”PAIS - Produção Agroecológica Integrada e Sustentável no 

http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/906
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/907
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/908
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/909
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/610
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/595
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/577
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/549
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/574
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/845
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/704
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/950
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Senegal": http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/800  
c. ABC envia missão de avaliação do Projeto PAIS ao Senegal: 

http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/642  
b) Documentos gerais relacionados com o projeto: cerca de 260 páginas 
c) Documentos oficiais da ABC: cerca de 44 páginas 
d) Fotografias: 50 

 
7. DESLOCAMENTOS / PASSAGENS AÉREAS 

 Não há previsão de viagens para a execução dos serviços aqui previstos. 
 Caso a empresa contratada tenha sede fora de Brasília – DF, deverá estar disponível para 
participar de reunião por teleconferência e disponibilizar meio para que receba os arquivos com 
subsídios. 
 

8. CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE AUTORAL 

A empresa não poderá revelar a qualquer pessoa e/ou entidade externa à ABC quaisquer 
informações gerais e/ou particulares reservadas à Empresa relativas aos entendimentos deste Termo de 
Referência, ficando vedada a sua divulgação em outras circunstâncias diferentes das tratadas no 
presente sem a prévia autorização da área técnica responsável da ABC. 
 

Esta cláusula de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do contrato 
firmado com a empresa. 
 

Fica estabelecido que os produtos produzidos no âmbito deste contrato são de propriedade da 
ABC, devendo, ao final do contrato, ser repassados ao Projeto BRA/13/008 A205, ficando a empresa 
contratada obrigada a conceder a cessão de direitos para uso do projeto. 
 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E FORMA DE PAGAMENTO 

Fica definido que todos os documentos serão submetidos à ABC para análise e aprovação, sendo 
o ACEITE TÉCNICO dos produtos, de responsabilidade da coordenação técnica brasileira. 
 

À Coordenação Técnica terá até 10 dias uteis para emitir parecer/aceite técnico. 
 
A versão final da publicação, ora contratada, deverá ser enviada à ABC em duas versões: uma em alta 
resolução, pronta para impressão; e uma versão PDF para disponibilização em meio digital. 
 
 

10. REMUNERAÇÃO DA CONSULTORIA 

A empresa deverá propor um valor global para os serviços, conforme determina o Edital. 
O valor a ser considerado deve ser bruto, incluindo todos os impostos conforme legislação em 

vigor. 
Caso a empresa considere necessário o apoio de outros profissionais, para apoiar no 

desenvolvimento das atividades, estes custos deverão estar embutidos no valor total da proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/800
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/642
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11. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O critério de escolha da proponente será o de MENOR PREÇO, desde que atendidos os 

requisitos obrigatórios.  

11.1 Requisitos mínimos (requisitos obrigatórios) da empresa:  

Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência profissional em atividades similares;  
 

11.2 Requisitos mínimos (requisitos obrigatórios) para CONTEUDISTA  

- Graduação: Qualquer área; 
- 5 Anos de experiência na realização de trabalho de CONTEUDISTA, comprovada em 
currículo e com apresentação de pelo menos 5 (cinco) atestados de capacidade; 

 
Requisitos desejáveis: 
- Conhecimento do idioma Francês; 
- Experiência em realização de trabalhos cujo tema envolve a cooperação técnica sul-sul; 

 

11.3 Requisitos mínimos (requisitos obrigatórios) para DIAGRAMADOR  

- Graduação: Qualquer área; 
- 3 anos de experiência na realização de trabalho de DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO, 
comprovada em currículo e com a apresentação de pelo menos 3 (três) atestados de 
capacidade técnica; 
- Experiência na elaboração de INFOGRÁFICOS E AFINS, comprovada em currículo; 

Considerações especiais: 

Para fins de aferição da qualificação e experiência da empresa:  

• Apresentação de documentos, tais como: certificados, atestados de capacidade técnica e 
declarações que certifiquem a realização de projeto ou consultoria, devendo constar nos 
referidos documentos informações suficientes que permitam a análise adequada das 
experiências. Deverá ainda constar informações relevantes sobre o emitente com referência 
para contato.  

Para fins de aferição da formação e experiência da equipe técnica:  

• Formação acadêmica: será comprovada por meio de cópia do diploma ou certificado de 
conclusão do curso de graduação, registrado e reconhecido em país elegível. 

• Experiência profissional: deverá ser comprovada por meio de currículo, informando os locais de 
trabalho e respectivos contatos, a função desempenhada, o período de realização, etc. Ao 
currículo deverão ser anexados outros documentos que comprovem a experiência profissional, 
tais como informações sobre livros ou artigos publicados, informações detalhadas sobre o 
escopo de serviços realizados, contratos assinados, estudos ou relatórios realizados, etc.  

12. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS 

Para participar do processo e para assinatura do contrato, o candidato deverá possuir material 
disponível comprobatório dos requisitos especificados para o respectivo Perfil como, por exemplo, 
publicação que contemple o formato de depoimentos/relatos produzida pelo candidato. 

Somente será contratada a empresa que apresentar o material comprobatório do atendimento 
integral aos requisitos mínimos estabelecidos no edital, no momento em que for exigido. 
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ANEXO 4 - FOLHA DE ROSTO - 

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”): [Sim]  [Não] [indicar conforme adequado] 

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:  [inserir a moeda e o montante  em algarismos e por extenso] 
9a. Pagamento Adiantado: [inserir a moeda e o montante  em algarismos e por extenso ou indicar “não aplicável 
”] 

10.  Valor Total de Bens e/ou Serviços:  
  [  ]  Aplicam-se os Termos e Condições Gerais do PNUD para Contratos Institucionais  
   

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

12.  Nome do[a]a CONTRATADO[A]: 
Endereço: [completo, incluindo CEP] 
 

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] 
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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. Termos e Condições Gerais do PNUD para Contratos]; 
 

3. Termos de Referência (TdRs) e Cronograma de Pagamentos, refletindo a descrição dos serviços, 
prazos para entrega dos serviços; 

 
4. 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 
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 devidamente autorizados[as] das Partes.  
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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: [completo]  Título/Cargo: [completo]  

Data: [dia, mês e ano]  Data: [dia, mês e ano]  
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ANEXO 5 - TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO PNUD PARA CONTRATOS INSTITUCIONAIS  

Este Contrato é celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (doravante 
“PNUD”), um órgão subsidiário da Organização 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 os 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 contratada 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 subcontratados de cada uma das 

Partes não serão considerados, em nenhum aspecto, como funcionários 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] deverá executar e concluir os serviços descritos nos Termos de 

Referência e no Cronograma de Pagamentos (doravante, os “Serviços”), com  a  diligência e 

eficiência devidas, e de acordo  com o presente Contrato. O[A] CONTRATADO[A] deverá, 

também, fornecer todo o suporte técnico e administrativo necessário para assegurar o 

desempenho oportuno e satisfatório dos Serviços. 

 

2.2 O[A] CONTRATADO[A] reconhece e garante a precisão de qualquer informação  ou dados 

fornecidos ao PNUD com a finalidade  de celebrar este Contrato, bem como a qualidade dos 

produtos e relatórios  previstos neste Contrato,  de acordo  com os mais altos padrões 

industriais e profissionais. 

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

desempenho da prestação dos Serviços. 

 

3. ACORDO DE LONGO PRAZO:  Se o[a] CONTRATADO[A] for contratado[a] pelo PNUD com base 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 que  qualquer quantidade de Serviços seja solicitada  durante a  vigência 
deste LTA. 

3.2 Qualquer unidade de negócios do PNUD, incluindo, 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 Serviços do[a]  CONTRATADO[A]. 
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3.3 O[A] CONTRATADO[A] deverá fornecer os  Serviços, como e quando solicitado pelo PNUD e 

refletido em uma ordem de compra, que 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 que e até que uma Ordem de Compra seja emitida. 

3.4 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 quaisquer alterações técnicas  vantajosas e/ou de redução dos preços dos 

Serviços durante a vigência do Contrato, o[a] CONTRATADO[A] deverá  notificar  o PNUD 

imediatamente. 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 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 Rosto deste Contrato, bem como à unidade 

de negócios do PNUD que tenha emitido uma ordem de compra para os 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 

Rosto deste Contrato, em contraprestação pela execução integral e satisfatória da prestação  
dos Serviços, o PNUD pagará ao[à] CONTRATADO[A]  o valor  fixo indicado na Folha de Rosto 

deste Contrato. 

4.1.1 O valor estipulado na Folha de Rosto  deste Contrato não está sujeito a nenhum ajuste ou  

revisão 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 pagamentos estabelecido nos Termos de Referência e Cronograma  de 
Pagamentos, mediante a realização dos Serviços, por parte do[a] CONTRATADO[A], e 

mediante aceitação, pelo PNUD, dos Serviços e das Notas Fiscais/Faturas originais enviadas 

pelo[a] CONTRATADO[A] à[s] Pessoa[s] de Contato do PNUD, indicada[s] na Folha de Rosto 

deste Contrato, juntamente com qualquer documentação de suporte que possa ser exigida 

pelo PNUD: 

4.1.3 As Notas Fiscais/Faturas devem indicar a entrega concluída e o montante correspondente a 

pagar. 

4.1.4 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, pelo PNUD, da execução dos Serviços pelo[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, em plena consideração pela prestação completa e 
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satisfatória da prestação dos Serviços sob este Contrato, o PNUD pagará ao[à] 

CONTRATADO[A] o valor total indicado na Folha de Rosto deste Contrato.  

4.2.1 O referido valor  é o total máximo de custos reembolsáveis nos termos deste Contrato. O 

detalhamento  de custos, constante da  Proposta Financeira, informada  na Folha de Rosto 

deste Contrato, deve especificar o valor  máximo, por  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 dos  custos reais 

reembolsáveis  incorridos na prestação dos Serviços.   

4.2.2 O[A] CONTRATADO[A] não fornecerá Serviços 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] enviar a]s] Nota[s] Fiscal[is]/Fatura[s]  ou Relatório[s] Financeiro[s] 

(conforme exigido  pelo PNUD) referente aos  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 Financeria, 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.   

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 parte do PNUD da execução dos Serviços por parte do[a] CONTRATADO[A]. 

5. PAGAMENTO ADIANTADO:  

5.1 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. 

5.2 Se um pagamento  adiantado, representando  20% (vinte por cento) ou mais do valor total do 

Contrato, ou no valor correspondente a US$30.000 ou mais, for feito peloPNUD, mediante a 

assinatura do Contrato pelas Partes, tal 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.   
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6. SUBMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, FATURAS E RELATÓRIOS:  

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 Dados 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. Todos os relatórios 

devem ser escritos em inglês. 

8. RESPONSABILIDADE COM OS EMPREGADOS:    

8.1 O[A] CONTRATADO[A] será responsável pela competência profissional e técnica de seu pessoal  

e selecionará, para trabalhar sob este Contrato, indivíduos confiáveis que executarão  

efetivamente a implementação deste Contrato, respeitarão os costumes locais e estarão em 

conformidade com  um padrão alto de conduta moral e ética.  

8.2 O[A] CONTRATADO[A] é responsável e assumirá todos os riscos e responsabilidades  relativas 

ao seu Pessoal e  propriedade. 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) assumir todos os riscos e 

responsabilidades relacionadas  à segurança do[a] CONTRATADO[A] e à implementação total 

do Plano de Segurança. O PNUD se 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 acima. 

9. CESSÃO: O[A] CONTRATADO[A] não poderá ceder, transferir, prometer ou fazer outra disposição 

deste  Contrato ou de qualquer  parte dele, ou de qualquer  dos direitos, reivindicações ou  

obrigações do[a] CONTRATADO[A] sob  este Contrato, exceto com o  consentimento prévio, por 
escrito, do PNUD. 

10. SUBCONTRATAÇÃO:  Caso o[a] CONTRATADO[A] precise recorrer a serviços de subcontratados[as], 

deverá obter aprovação préevia e por escrito do PNUD para eventual subcontratação. A aprovação 
de subcontratação[ões], por parte do PNUD, não eximirá o[a] CONTRATADO[A] de qualquer de suas 

obrigações nos termos deste Contrato.  Os termos de qualquer subcontratação  estarão sujeitos e 

em conformidade com as disposições  deste Contrato. 
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11. INDENIZAÇÃO: O[A] CONTRATADO[A]  indenizará, defenderá e manterá indene, sob suas expensas,  

o PNUD, seus oficiais, funcionários, agentes, servidores e empregados de e contra todas as ações, 

pretensões, demandas,  processos, reclamações,  obrigações e responsabilidades de qualquer 

natureza ou espécie na execução deste Contrato, incluindo os custos e despesas oriundas de ações  

ou  omissões do[a] CONTRATADO[A] ou de seus empregados, oficiais, agentes ou subcontratados. 
Esta cláusula se aplica, também, mas não se limitando, a qualquer reclamação ou responsabilidade 

de natureza trabalhista, decorrente de acidente de trabalho, por vícios de seus produtos ou pelo 
uso, pelo[a] CONTRATADO[A], seus empregados, oficiais, agentes ou subcontratados de produtos 

patenteados, direitos autorais, inclusive conexos ou de outros direitos de propriedade intellectual 

de qualquer natureza. As obrigações desta clausula não cessam com o término neste Contrato.      

12. SEGURO E RESPONSABILIDADE:  

12.1 O[A] CONTRATADO[A] providenciará e  manterá seguro contra todos os riscos em relação  a sua 

propriedade e  quaisquer  bens e equipamentos eventualmente utilizados para a  execução 

deste Contrato.  

12.2  O[A] CONTRATADO[A] providenciará e manterá os seguros apropriados ou instrumentos 
equivalentes para cobrir indenizações por acidentes de trabalho com relação aos  seus 

empregados para cobertura  de reivindicações em caso de danos pessoais, invalidez  ou morte 

que eventualmente venham a ter lugar com relação a  este Contrato.  

12.3  O[A] CONTRATADO[A] providenciará, também, e manterá um seguro de responsabilidade civil 

em  um valor adequado  para cobrir reclamações  de terceiros por morte ou lesões  corporais, 

ou perda ou danos à propriedade, decorrentes ou relacionados  à prestação dos Serviços sob 

este Contrato ou pela utilização ou operação de quaisquer  veículos,  embarcações, aeronaves, 

ou outros equipamentos alugados ou de propriedade do[a]  CONTRATADO[A] ou de seus 

agentes, servidores, empregados, subcontratados  desempenhando atividades e  serviços em 

conexão com o presente  Contrato.  

12.4 Com exceção do seguro contra acidentes de trabalho, as apólices dos seguros mencionados na 

presente clausula  deverão:  

12.4.1 Designar o PNUD como segurado adicional;   

12.4.2 Incluir uma cláusula em que a seguradora renuncia ao direito de sub-rogar-se em eventuais 

direitos do[a] CONTRATADO[A] contra o PNUD; 

12.4.3 Incluir indicação de que o PNUD será notificado por escrito com 30 (trinta) dias de  
antecedência, pelos seguradores, de qualquer cancelamento ou mudança na cobertura. 

12.5 O[A] CONTRATADO[A] deverá prover, mediante solicitação do PNUD, comprovação satisfatória 
dos seguros exigidos sob esta Cláusula. 

13. GRAVAMES:  O[A] CONTRATADO[A] não dará causa ou permitirá que qualquer penhor, penhora 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 ao[à] CONTRATADO[A] 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. 

14. EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO PNUD AO[À] CONTRATADO[A]: Quaisquer equipamentos e 
suprimentos fornecidos pelo PNUD ao[à] CONTRATADO[A] serão de propriedade do PNUD e tais 
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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. 

15. DIREITOS AUTORAIS, PATENTES E OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE:  

15.1 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.  

15.2 Na hipótese em que a referida propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade  

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. 

15.3 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. 

15.4 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 correspondentes do  

presente Contrato. 

16. 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 oficial  do PNUD ou das Nações Unidas em conexão com os 

seus negócios ou para qualquer outra finalidade, sem a  permissão por escrito do PNUD. 

17. 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 
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(“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:  

17.1 O Receptor deverá:  

17.1.1 utilizar do mesmo cuidado e discrição a fim de evitar divulgação, publicação ou disseminação 

das Informações  do Divulgador como se fossem de sua propriedade e, 

17.1.2 utilizar as Informações do Divulgador única e exclusivamente para os fins que a mesma foi 
revelada. 

17.2 Na 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: 

17.2.1  a qualquer outra Parte mediante consentimento prévio /por escrito do Divulgador; e 

17.2.2 aos 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: 

17.2.2.1 uma 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 

17.2.2.2  qualquer entidade sobre a qual a Parte exerça um efetivo controle de gestão; ou  

17.2.2.3 para as Nações Unidas, um órgão principal ou subsidiário das Nações Unidas, 
estabelecido em conformidade com a Carta das Nações Unidas.   

17.3 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. 

17.4 O PNUD poderá divulgar Informações  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. 

17.5 O 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. 

17.6 As obrigações e restrições relativas à confidencialidade prevalecem na vigência do Contrato, 
incluindo qualquer extensão/Termo Aditivo do mesmo e, a menos que contrariamente 

determinado no Contrato, não cessam com o término do presente Instrumento. 
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18. FORÇA MAIOR; OUTRAS MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES:  

 

18.1 No caso de, e logo que possível, após a ocorrência de qualquer motivo que constitua força 

maior, a Parte afetada notificará a outra Parte por escrito e por completo, sobre a ocorrência 

ou a  causa se a Parte afetada ficar impossibilitda, no todo ou em parte, para cumprir as suas 
obrigações 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  interferir  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 considerar 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. 

 

18.2  Se  o[a] CONTRATADO[A] tornar-se incapaz, no todo ou em parte, por motivo 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. . 

 

18.3 Força 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 quaisquer obrigações 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 operações de manutenção da paz, humanitárias ou similares. 

Qualquer demora no cumprimento de tais obrigações decorrentes  de ou relacionadas a  

condições extremas dentro das referidas áreas, ou a quaisquer incidentes de agitação civil que 

ocorram nessas áreas, não se constituirão, por si sós, casos de força maior em virtude do 

presente Contrato.   

19. EXTINÇÃO:  

19.1 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 22.2 (“Arbitragem”), abaixo, não será 

interpretado como rescisão do presente Contrato. 
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19.2 O 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 prévia 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.  

19.3 Em caso de qualquer rescisão do Contrato, nenhum pagamento será devido pelo PNUD ao[à] 
CONTRATADO[A], exceto pelos Serviços satisfatoriamente prestados e finalizados em 

conformidade com o presente Contrato. 

19.4 Caso seja decretada a falência do[a] CONTRATADO[A], sua liquidação ou declarada a sua 
insolvência bem como venha o[a] CONTRATADO[A] ceder os seus créditos sob este Contrato ou 

requerida a sua recuperação judicial, o PNUD poderá, sem prejuízo de qualquer outro direito 

ou recurso a ser exercido, rescindir o presente Contrato. O[A] CONTRATADO[A] comunicará 

imediatamente o PNUD em caso de ocorrência de quaisquer dos eventos mencionados. 

19.5 As disposições desta cláusula 19 não prejudicam quaisquer outros direitos ou recursos do 

PNUD nos termos do  Contrato ou de outra forma. 

20. 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.  

21. 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.  

22. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS:  

22.1 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. 

22.2 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 
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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 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. 

23. PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES: Nada contido no presente Contrato deverá ser interpretado como 

renúncia, tácita ou expressa, aos privilégios e imunidades garantidos às Nações Unidas, incluindo 
seus órgãos subsidiários. 

24.  ISENÇÃO DE TRIBUTOS:  

24.1 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. 

24.2  O[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 encargos autorizados pelo PNUD e pagos pelo[a] CONTRATADO[A] 
sob protesto escrito.  

25. MODIFICAÇÕES: 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. AUDITORIAS E INVESTIGAÇÕES:  

26.1 Cada Nota Fiscal/Fatura paga pelo PNUD deverá ser  sujeita a 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 
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sido pagos  pelo PNUD de outra maneira que não a de acordo com  os termos e as condições 

do Contrato.  

26.2 O PNUD poderá conduzir investigações relacionadas  a qualquer aspecto do Contrato ou de sua  

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. 

26.3 O[A] CONTRATADO[A] deverá cooperar plena e prontamente  com quaisquer inspeções, 
auditorias pós-pagamento ou investigações. Tal cooperação deverá incluir, mas não se  limitará 

a,  obrigação do[a] CONTRATADOA] de 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.       

26.4  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. 

27. PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES:  

27.1 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 22.2 acima, decorrente deste Contrato, deverá ser iniciado dentro de 3 (três) anos 

após o fundamento da ação ter acontecido. 

27.2 As Partes também reconhecem e concordam que, para tais propósitos, uma causa de ação 
deverá ocorrer  quando a violação  de fato ocorrer, ou, no caso de defeitos latentes, quando a 

Parte prejudicada conhecia  ou deveria conhecer  todos os elementos essenciais dacausa de 
ação, 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 acumula  quando esse tempo de desempenho 

futuro de fato começa.  

28. TERMOS ESSENCIAIS: O[A] CONTRATADO[A] reconhece e concorda que cada uma das disposições 

das Cláusulas 29 a 35 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,  nada  neste 
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Instrumento limitará o direito do PNUD de levar qualquer alegada violação dos referidos termos 

essenciais  às autoridades nacionais relevantes para a ação legal apropriada. 

29. FONTE DE INSTRUÇÕES: O[A] CONTRATADO[A] não solicitará  nem aceitará instruções de qualquer 

autoridade externa ao PNUD com relação ao cumprimento  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 interesses do PNUD. 

30. 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, oficial, 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 no Boletim  Secretário-Geral ST/SGB/2002/9 de 18 de Junho de 2002, intitulado 

“Regulamento 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: 

30.1 Código de Conduta dos Fornecedores da ONU;   

30.2 Política do PNUD sobre Fraude e outras Práticas Corruptas (“Política AntiFraude do PNUD”);   

30.3 Diretrizes de Investigação do Escritório de Auditorias e Investigações do PNUD (“OAI”);   

30.4 Política de Sanções para Fornecedores do PNUD; e   

30.5 Todas as diretrizes de segurança emitidas pelo PNUD.  

O[A] CONTRATADO[A] reconhece e concorda que leu e está familiarizado[a] com as exigências 
constantes 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 período de vigência deste 
Contrato. 

31. 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 as obrigações sejam 

estabelecidas nos procedimentos de registro de fornecedores do PNUD. 

32. 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, exige que uma criança seja protegida 

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/
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de realizar  qualquer trabalho que possa ser perigoso ou que interferir na educação da criança, ou 

ser prejudicial à saúde da criança ou ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou 
social.  

33. 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 envolvidos[as]  na venda ou fabricação de minas antipessoal ou  de 

componentes utilizados na fabricação de minas antipessoais.  

34. EXPLORAÇÃO SEXUAL:  

34.1 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.  

34.2 O[A] CONTRATADO[A] deverá tomar todas as medidas necessárias para impedir a exploração 

ou o 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 (dezoito) anos, apesar de consentida, constituirá 
exploração ou 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.  

34.3  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 quaisquer serviços 

em virtude do presente Contrato se encontra casado[a] com a pessoa menor de 18 (dezoito) 

anos com quem tenha mantido  relação sexual e cujo matrimônio seja reconhecido como 
válido perante a lei do país das pessoas envolvidas.    

35. ANTITERRORISMO:  O[A] CONTRATADO[A] concorda em envidar 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 ao terrorismo e que todos os beneficiários de  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 através do link 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
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

