
  
 
 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO (RFQ) 
Nº JOF-0432/2018 

 
 

 
Brasília, 24 de outubro de 2018. 

 
 
Prezado(a) senhor(a): 
 
 
Solicitamos apresentação de cotação para desenvolvimento de materiais de comunicação e 
promocionais de campanha de combate à xenofobia contra migrantes e solicitantes de refúgio vindos 
da Venezuela, para veiculação nos Estados de Roraima e Amazonas. 

 
Por favor, utilize o Anexo 1 - Termo de Referência como guia na preparação de sua Proposta que deverá 
ser apresentada utilizando o Anexo 2 – Formulário de Oferta.  
 
O critério de avaliação, atendidas todas as exigências contidas nesta Solicitação de Cotação, será o de 
Menor Preço Global. 

 
Os potenciais licitantes que necessitem qualquer esclarecimento sobre o Edital poderão fazê-lo até o dia 
26/10/2018, por e-mail, fazendo referência no campo assunto à Licitação JOF-0432/2018, enviando os 
questionamentos por escrito para o seguinte endereço: licitacoes.jof@un.org.br. 
 
As propostas deverão ser enviadas até as 18:00h do dia 31/10/2018 por e-mail, fazendo referência no 
campo assunto à Licitação JOF-0432/2018, para o seguinte endereço: licitacoes.jof@un.org.br. 
Juntamente com o Formulário de Oferta deverá ser enviada a cópia do CNPJ, bem como demais itens 
constantes no Termo de Referência. 
 
Na preparação de sua Proposta, será sua responsabilidade garantir que ela chegue ao e-mail acima 
dentro do prazo determinado. As propostas recebidas após o prazo acima indicado, por qualquer 
motivo, não serão consideradas.  
 
Sua proposta deverá ser expressa em português e deverá ser válida por um período mínimo de 30 
(trinta). 
 
Os serviços propostos serão analisados e avaliados com base na integridade e conformidade da Proposta 
e em sua adequação aos requisitos da RFQ e de quaisquer outros anexos que forneçam detalhes sobre 
os requisitos.   
 

JOF - JOINT OPERATIONS FACILITY 

mailto:licitacoes.jof@un.org.br
mailto:licitacoes.jof@un.org.br
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A Proposta que estiver em conformidade com todos os requisitos, atender a todos os critérios de 
avaliação e oferecer a melhor relação custo-benefício será selecionada e contemplada com o contrato.  
Ofertas que não atendam a todos os requisitos serão rejeitadas. 
 
Qualquer discrepância entre o preço unitário e o preço total será recalculada. O preço unitário 
prevalecerá e o preço total será corrigido. Se o Prestador de Serviços não aceitar o preço final baseado 
no novo cálculo e na correção de erros feita, sua proposta será rejeitada.   

 
Nenhuma variação de preços em função de aumento, inflação, flutuação nas taxas de câmbio ou de 
outros fatores de mercado será aceita depois do recebimento da Proposta. No momento da Adjudicação 
do Contrato ou da Ordem de Compra, a quantidade de serviços e/ou bens poderá ser aumentada ou 
diminuída, até um máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da oferta total, sem qualquer alteração no 
preço unitário ou em outros termos e condições.   
 
Qualquer Contrato ou Ordem de Compra emitido como resultado desta RFQ estará sujeito aos Termos e 
Condições Gerais anexos.  O simples ato de apresentação de uma Proposta implica que o Prestador de 
Serviços aceita incondicionalmente os Termos e Condições Gerais aqui anexados como Anexo 3. 

 
Informamos que este Organismo não é obrigado a aceitar qualquer Proposta, nem a adjudicar um 
contrato ou emitir uma Ordem de Compra, nem se responsabiliza por quaisquer custos associados com 
a preparação e apresentação de Propostas por Prestadores de Serviços, independentemente do 
resultado ou da condução do processo de seleção.  

 
É recomendado que cada Prestador de Serviços interessado previna e evite conflitos de interesse, 
informando se ele, ou qualquer um de seus afiliados ou funcionários, estiver envolvido na elaboração 
dos requisitos, do projeto, das estimativas de custo ou de outras informações usadas nesta RFQ.   
 
O PNUD implementa uma política de tolerância zero à fraude e a outras práticas ilegais, estando 
comprometido com a prevenção, identificação e tomada de medidas em relação a tais atos e práticas 
contra o PNUD e contra terceiros envolvidos nas atividades do PNUD. O PNUD espera que seus 
Prestadores de Serviços respeitem o Código de Conduta para Fornecedores da ONU, encontrado neste 
link: 
https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/conduct_engli
sh.pdf   
 
Agradecemos e aguardamos sua Proposta. 
 
 

Cordialmente, 
JOF - Joint Operations Facility  

Nações Unidas no Brasil  

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/conduct_english.pdf
https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/conduct_english.pdf
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Anexo 1 
 

Termos de Referência 
 

 
Pessoa Jurídica 

    
Empresa de comunicação, design e marketing para campanha contra xenofobia em 

Roraima e Amazonas 
 
 
1. Objetivos da contratação 

Sob a supervisão direta das áreas de Comunicação do UNPFA Brasil e do ACNUR Brasil, e em 
coordenação estreita com as áreas de programa das duas organizações, a empresa irá propor e 
desenvolver materiais de comunicação e promocionais de campanha de combate à xenofobia contra 
migrantes e solicitantes de refúgio vindos da Venezuela, para veiculação nos Estados de Roraima e 
Amazonas.  

 

2. Antecedentes/Contexto 

Estima-se que 2,3 milhões de venezuelanos estejam vivendo fora de seu país, sendo que mais de 1,6 
milhão deixaram a Venezuela desde 2015 – 90% deles com destino aos países da América do Sul. Apenas 
na fronteira com o Brasil em Roraima, cerca de 500 venezuelanos e venezuelanas chegam todos os dias, 
de acordo com as estimativas do governo federal. À medida que a complexa situação política e 
socioeconômica na Venezuela piora, os venezuelanos que chegam ao Brasil precisam urgentemente de 
comida, abrigo e assistência médica. Também são muitos que precisam de proteção internacional. 

Segundo cifras do governo brasileiro, cerca de 85 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal desde 
2015 para regularizar sua permanência no país. Aproximadamente 65 mil solicitaram refúgio, enquanto 
outros 20 mil pediram residência. Outros 13.800 têm agendamentos com a Polícia Federal. Segundo a 
Polícia Federal, quase 155 mil venezuelanos entraram no Brasil desde 2017, sendo que cerca de 79 mil já 
saíram do país. 

Com a intensificação do fluxo de pessoas, serviços públicos como saúde e saneamento básico estão 
sendo ampliados. As autoridades declararam recentemente estado de emergência em Boa Vista e 
destinaram 190 milhões de reais para assistência humanitária aos venezuelanos. 

A chegada de venezuelanos tem representado, especialmente em Roraima, um impacto significativo 
sobre as comunidades de acolhida – que já sofrem com serviços públicos insuficientes nas áreas de 
saúde, educação e segurança pública. O aumento dos incidentes de criminalidade no Estado tem sido 
associado à presença de migrantes e solicitantes de refúgio vindos da Venezuela. Adicionalmente, 
lideranças políticas têm defendido o fechamento da fronteira e restrições na oferta de serviços à 
população venezuelana, argumentando que o fluxo para o Brasil tem agravado a crise econômica, 
comprometido a prestação de serviços públicos, aumentado a disputa por empregos e gerado 
insegurança e criminalidade. Tal cenário tem contribuído para o aumento da intolerância contra a 
população venezuelana.  
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Embora não faça fronteira com a Venezuela, o Estado do Amazonas também tem sido impactado pelo 
fluxo de venezuelanos – especialmente em relação aos serviços públicos em Manaus, onde está 
concentrada a maioria desta população. Veículos de comunicação e redes sociais têm sido usados para 
expressar sentimentos de intolerância. Eventuais incidentes de criminalidade envolvendo venezuelanos 
são suficientes para ativar posições xenofóbicas.  

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) tem trabalhado em colaboração com o governo federal 
para registrar os venezuelanos e garantir que cada nova pessoa que cruze a fronteira possua 
documentação. Uma vez documentados, os solicitantes de refúgio, bem como aqueles com permissão 
de permanência especial, têm o direito de trabalhar e ter acesso a hospitais, educação e outros serviços 
básicos. O ACNUR também faz a gestão dos centros de acolhida em Roraima onde os venezuelanos 
recebem alimentação, cuidados médicos e proteção, sendo também registradas.   

Em situações de emergência, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é responsável por 
promover a saúde sexual e reprodutiva, além de coordenar as intervenções da ONU em situações como 
violência sexual e violência de forma geral. O objetivo é  desenvolver padrões de políticas públicas 
capazes de mudar a situação da violência baseada em gênero. 

ACNUR e UNFPA apoiam a estratégia de interiorização liderada pelo governo do Brasil, por meio da qual 
venezuelanos abrigados em Roraima são transferidos para outras cidades do país com melhores 
perspectivas de integração. 

 

3. Atividades da contratada 

• Formulação e apresentação de estratégia de comunicação que englobe principais mensagens, 

públicos e atividades das ações previstas para campanha contra xenofobia em Roraima e 

Amazonas, métricas de monitoramento e acompanhamento das atividades, produção periódica 

de relatórios de desempenho e demais ações e atividades previstas para o segundo semestre de 

2018 e primeiro semestre de 2019, detalhadas na seção Produtos. 

• Aprimorar e adequar mensagens chave e públicos-alvo da campanha, incluindo a análise de 

possíveis ameaças e fraquezas e indicação de soluções para cada situação identificada.  

• Apoiar e intermediar negociações para veiculação de mídia paga e materiais publicitários em 

diferentes frentes (impresso, rádio, TV e online). 

• Desenvolver os produtos listados a seguir, de acordo com indicações fornecidas pelo UNFPA 

Brasil e pelo ACNUR Brasil, e seguindo ajustes apontados a tempo. 

 

4. Produtos: 

Produto 1: Plano de trabalho global, incluindo especificações de produtos, custos e cronograma de 
execução de atividades, que englobe 4 momentos (com vídeos, spots para rádio e materiais visuais), em 
datas e para públicos específicos indicados pelas agências, ações em redes sociais, ações em mídia paga 
(TV, rádio, mobiliário urbano) e ações off-line de mobilização da comunidade local. Também deve incluir 
indicadores de monitoramento e avaliação dos resultados alcançados (ex: pessoas alcançadas nas redes 
sociais (com recorte regional), pessoas participantes das atividades presenciais, estimativa de público 
das veiculações de TV, rádio e mobiliário urbano). 

Produto 2: Planejamento de campanha e veiculação de mídia paga a partir de especificações fornecidas 
pelo UNFPA Brasil e pelo ACNUR Brasil. O planejamento deverá conter mensagens principais, 
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estimativas de custo de veiculação, identificação de canais que atendam às expectativas e que estejam 
dentro do orçamento disponível. 

Produto 3: Criação do conceito e da marca da campanha, de acordo com especificações e expectativas 
fornecidas pelas agências. 

Produto 4: Elaboração de identidade visual da campanha. 

Produto 5: Elaboração de materiais para spike 1, com foco no Dia Mundial do Migrante (18/12). O 
pacote de produtos deve incluir: 1 vídeo (em duas versões: de 60’ e 30’), 1 spot para rádio (versões de 
60’ e 30’), 1 cartaz (com adaptações para tamanhos diferenciados: outdoor, anúncios impressos em 
jornal e revista, mobiliário urbano, etc), 1 folder explicativo, 1 adesivo, 4 cards para redes sociais sobre o 
tema. Também deve contemplar, na entrega final, o serviço de distribuição de peças produzidas para 
veículos identificados e aprovados pelo UNFPA e ACNUR, além da negociação de valores, recolhimento e 
taxas necessárias, acompanhamento e responsabilização por todo o processo, da negociação à exibição.   

Produto 6: Elaboração de materiais para spike 2, com foco em profissionais de serviços públicos (saúde, 
educação, assistência social, segurança, etc) que atendem venezuelanos e venezuelanas. O pacote de 
produtos deve incluir: 1 vídeo (em duas versões: de 60’ e 30’), 1 spot para rádio (versões de 60’ e 30’), 1 
cartaz (com adaptações para tamanhos diferenciados: outdoor, anúncios impressos em jornal e revista, 
mobiliário urbano, etc), 1 folder explicativo, 1 adesivo, 4 cards para redes sociais sobre o tema. Também 
deve contemplar, na entrega final, o serviço de distribuição de peças produzidas para veículos 
identificados e aprovados pelo UNFPA e ACNUR, além da negociação de valores, recolhimento e taxas 
necessárias, acompanhamento e responsabilização por todo o processo, da negociação à exibição.   

Produto 7: Elaboração de materiais para spike 3, com foco em violência baseada em gênero (mulheres e 
população LGBTI) e pessoas em maior vulnerabilidade (idosas e com deficiência), tendo como 
possibilidade de lançamento o pré-Carnaval. O pacote de produtos deve incluir: 1 vídeo (em duas 
versões: de 60’ e 30’), 1 spot para rádio (versões de 60’ e 30’), 1 cartaz (com adaptações para tamanhos 
diferenciados: outdoor, anúncios impressos em jornal e revista, mobiliário urbano, etc), 1 folder 
explicativo, 1 adesivo, 4 cards para redes sociais sobre o tema. Também deve contemplar, na entrega 
final, o serviço de distribuição de peças produzidas para veículos identificados e aprovados pelo UNFPA 
e ACNUR, além da negociação de valores, recolhimento e taxas necessárias, acompanhamento e 
responsabilização por todo o processo, da negociação à exibição.   

Produto 8: Elaboração de materiais para spike 4, com foco em migrantes warao, tendo como 
possibilidade de veiculação o mês de abril (mês dos povos indígenas). O pacote de produtos deve incluir: 
1 vídeo (em duas versões: de 60’ e 30’), 1 spot para rádio (versões de 60’ e 30’), 1 cartaz (com 
adaptações para tamanhos diferenciados: outdoor, anúncios impressos em jornal e revista, mobiliário 
urbano, etc), 1 folder explicativo, 1 adesivo, 4 cards para redes sociais sobre o tema. Também deve 
contemplar, na entrega final, o serviço de distribuição de peças produzidas para veículos identificados e 
aprovados pelo UNFPA e ACNUR, além da negociação de valores, recolhimento e taxas necessárias, 
acompanhamento e responsabilização por todo o processo, da negociação à exibição.   

Produto 9: Elaboração e acompanhamento da execução de ao menos duas atividades off-line 
relacionadas à campanha (uma para público geral, outra para público segmentado / agentes de serviços 
públicos). As atividades podem estar relacionadas a spikes específicos ou a algum evento paralelo 
previsto pelo projeto. 

Produto 10: Elaboração, contratação e entrega de materiais promocionais ligados à iniciativa (camisetas, 
adesivos, banners) 
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Produto 11: Produção de 4 relatórios de atividades e avaliação de resultados, a partir de indicadores 
aprovados no produto 1. 

 

5. Cronograma de Pagamento 

Os pagamentos serão feitos à empresa contratada após o recebimento dos produtos, de acordo com o 
cronograma a seguir: 
 

Produto Prazo de entrega Percentual de 
desembolso/pagamento 
por produto 

Produto 1 15/11/2018  
 

50% 
Produto 2 

Produto 3 

Produto 4 26/11/2018 

Produto 5 12/12/2018 

Produto 6 15/01/2019  
 

50% 
Produto 7 15/02/2019 

Produto 8 15/03/2019 

Produto 9 Até 10/04/2019 

Produto 10 Até 15/12/2019 

Produto 11 30/12, 30/01, 30/03 e 30/04. 

 
 

6. Apresentação de proposta e Comprovação de Requisitos 

 
As licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta: 

• Plano resumido de execução, que deverá conter, para cada um dos produtos: 

o Ideia geral sobre o conceito que será desenvolvido ou diretriz que será seguida para a 

viabilidade técnica e desenvolvimento do produto. 

o Detalhamento de recursos técnicos, de pessoal e financeiros necessários para a 

viabilidade e execução do produto. 

• Calendário de execução, que viabilize o plano apresentado, tendo em vista que o lançamento 

da campanha será conforme o cronograma do item anterior. 

• Portfólio da empresa que comprove o conhecimento técnico e a experiência na execução dos 

produtos contratados. Espera-se, no portfólio, a indicação de produtos da mesma natureza ou 

similares aos presentes neste Termo de Referência 

Observação: O UNFPA poderá, também, solicitar comprovações adicionais de capacidade técnica e da 
informações apresentadas no portfólio. 
 

7. Insumos 
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A pessoa contratada realizará as buscas necessárias junto ao UNFPA e ao ACNUR e terá acesso às 
informações e documentos já existentes que poderão servir de suporte aos trabalhos a serem 
executados. 

 
8. Prazo de Execução do Trabalho 

Segundo consta no cronograma de entregas e pagamentos. 

 

9. Responsável pela Aprovação dos Produtos 

Oficiais de Comunicação do UNFPA Brasil e do ACNUR. 

 

10. Critério de Avaliação 

O critério de avaliação será o de MENOR PREÇO GLOBAL, atendidos todos os requisitos e exigências 

deste edital. 
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Anexo 2 
 

Formulário de Oferta 

 

 [inserir: Local]. 
[inserir: Data] 

 
À  
JOF - Joint Operations Facility  
Ref. JOF-0432/2018 
Casa das Nações Unidas no Brasil  
SEN Quadra 802 Conjunto C Lote 17  
Setor de Embaixadas Norte  
Brasília, DF - Brasil – CEP 70800-400 
 

 
Prezado(a) Senhor(a),  
 
Após exame dos documentos de licitação, propomos entregar os serviços constantes da nossa Cotação 
pelo valor total de R$ __.___,__ (________ Reais), conforme planilha detalhada abaixo.  
 

Item PRODUTO Quantidade 
Preço Unitário 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

01 

Produto 1: Plano de trabalho global, incluindo especificações de 
produtos, custos e cronograma de execução de atividades, que 
englobe 4 momentos (com vídeos, spots para rádio e materiais 
visuais), em datas e para públicos específicos indicados pelas 
agências, ações em redes sociais, ações em mídia paga (TV, rádio, 
mobiliário urbano) e ações off-line de mobilização da comunidade 
local. Também deve incluir indicadores de monitoramento e 
avaliação dos resultados alcançados (ex: pessoas alcançadas nas 
redes sociais (com recorte regional), pessoas participantes das 
atividades presenciais, estimativa de público das veiculações de TV, 
rádio e mobiliário urbano). 

  

 

02 

Produto 2: Planejamento de campanha e veiculação de mídia paga a 
partir de especificações fornecidas pelo UNFPA Brasil e pelo ACNUR 
Brasil. O planejamento deverá conter mensagens principais, 
estimativas de custo de veiculação, identificação de canais que 
atendam às expectativas e que estejam dentro do orçamento 
disponível. 

  

 

03 
Produto 3: Criação do conceito e da marca da campanha, de acordo 
com especificações e expectativas fornecidas pelas agências. 

   

04 Produto 4: Elaboração de identidade visual da campanha.    

05 

Produto 5: Elaboração de materiais para spike 1, com foco no Dia 
Mundial do Migrante (18/12). O pacote de produtos deve incluir: 1 
vídeo (em duas versões: de 60’ e 30’), 1 spot para rádio (versões de 
60’ e 30’), 1 cartaz (com adaptações para tamanhos diferenciados: 
outdoor, anúncios impressos em jornal e revista, mobiliário urbano, 
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etc), 1 folder explicativo, 1 adesivo, 4 cards para redes sociais sobre o 
tema. Também deve contemplar, na entrega final, o serviço de 
distribuição de peças produzidas para veículos identificados e 
aprovados pelo UNFPA e ACNUR, além da negociação de valores, 
recolhimento e taxas necessárias, acompanhamento e 
responsabilização por todo o processo, da negociação à exibição.   

06 

Produto 6: Elaboração de materiais para spike 2, com foco em 
profissionais de serviços públicos (saúde, educação, assistência 
social, segurança, etc) que atendem venezuelanos e venezuelanas. O 
pacote de produtos deve incluir: 1 vídeo (em duas versões: de 60’ e 
30’), 1 spot para rádio (versões de 60’ e 30’), 1 cartaz (com 
adaptações para tamanhos diferenciados: outdoor, anúncios 
impressos em jornal e revista, mobiliário urbano, etc), 1 folder 
explicativo, 1 adesivo, 4 cards para redes sociais sobre o tema. 
Também deve contemplar, na entrega final, o serviço de distribuição 
de peças produzidas para veículos identificados e aprovados pelo 
UNFPA e ACNUR, além da negociação de valores, recolhimento e 
taxas necessárias, acompanhamento e responsabilização por todo o 
processo, da negociação à exibição.   

  

 

07 

Produto 7: Elaboração de materiais para spike 3, com foco em 
violência baseada em gênero (mulheres e população LGBTI) e 
pessoas em maior vulnerabilidade (idosas e com deficiência), tendo 
como possibilidade de lançamento o pré-Carnaval. O pacote de 
produtos deve incluir: 1 vídeo (em duas versões: de 60’ e 30’), 1 spot 
para rádio (versões de 60’ e 30’), 1 cartaz (com adaptações para 
tamanhos diferenciados: outdoor, anúncios impressos em jornal e 
revista, mobiliário urbano, etc), 1 folder explicativo, 1 adesivo, 4 
cards para redes sociais sobre o tema. Também deve contemplar, na 
entrega final, o serviço de distribuição de peças produzidas para 
veículos identificados e aprovados pelo UNFPA e ACNUR, além da 
negociação de valores, recolhimento e taxas necessárias, 
acompanhamento e responsabilização por todo o processo, da 
negociação à exibição.   
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Produto 8: Elaboração de materiais para spike 4, com foco em 
migrantes warao, tendo como possibilidade de veiculação o mês de 
abril (mês dos povos indígenas). O pacote de produtos deve incluir: 1 
vídeo (em duas versões: de 60’ e 30’), 1 spot para rádio (versões de 
60’ e 30’), 1 cartaz (com adaptações para tamanhos diferenciados: 
outdoor, anúncios impressos em jornal e revista, mobiliário urbano, 
etc), 1 folder explicativo, 1 adesivo, 4 cards para redes sociais sobre o 
tema. Também deve contemplar, na entrega final, o serviço de 
distribuição de peças produzidas para veículos identificados e 
aprovados pelo UNFPA e ACNUR, além da negociação de valores, 
recolhimento e taxas necessárias, acompanhamento e 
responsabilização por todo o processo, da negociação à exibição.   
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Produto 9: Elaboração e acompanhamento da execução de ao menos 
duas atividades off-line relacionadas à campanha (uma para público 
geral, outra para público segmentado / agentes de serviços públicos). 
As atividades podem estar relacionadas a spikes específicos ou a 
algum evento paralelo previsto pelo projeto. 

  

 

10 
Produto 10: Elaboração, contratação e entrega de materiais 
promocionais ligados à iniciativa (camisetas, adesivos, banners) 
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11 
Produto 11: Produção de 4 relatórios de atividades e avaliação de 
resultados, a partir de indicadores aprovados no produto 1. 

  
 

Valor Global  

 
Concordamos em manter esta cotação pelo prazo de ____ (_____) dias corridos a partir da data limite 
para recebimento das cotações conforme estabelecido na Solicitação de Cotação.  
 
Declaramos ainda estar encaminhando, junto a este formulário de oferta: 
 

a) Cópia do CNPJ; 
b) Plano resumido de execução; 
c) Calendário de execução; 
d) Portfólio da empresa. 

 
Declaramos que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação integral e 
irretratável de seus termos. Declaramos que nossa empresa se compromete a fornecer o(s) 
serviço(s)/bem(ns) objeto desta licitação no local exigido e pelo valor proposto.  
 
 
 
                          Atenciosamente,                                                      
 
Nome da Empresa 
Nome e Assinatura do Representante 
Telefone/Fax/E-mail 
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta 
 

Carimbo do CNPJ 
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Anexo 3 
 

Modelo de Contrato Institucional 
 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO ENTRE O 

 
FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (UNFPA) 

 

E 
 

 Nome empresa  

 

 

O Fundo de População das Nações Unidas (doravante denominado “UNFPA”), CNPJ: 03.771.277/0001-06,  

contrata os serviços da  nome empresa  (doravante denominado  “Contratado”) para a prestação tipo serviço 

(doravante denominados ‘Serviços’), para  o projeto BRA5U201 de acordo com o seguinte contrato:  

 

 

1. Objeto 

 

Inserir objeto 

 

2. Documentos do Contrato 

 

 

2.1 O presente Contrato está sujeito às Condições Gerais de Contratos de Prestação de Serviços Profissionais do 

UNFPA, anexas ao presente na forma do Anexo I. As disposições de tal Anexo regem a interpretação deste 

Contrato, sendo que em nenhuma hipótese serão consideradas derrogadas pelo teor deste documento e de 

quaisquer outros Anexos, exceto se expressamente disposto em contrário na cláusula 5 deste contrato, intitulada 

‘Condições Especiais’. 

 

2.2 O Contratado e o UNFPA também concordam em estar vinculados pelas disposições constantes dos 

seguintes documentos, os quais terão precedência uns sobre os outros em caso de conflitos, na seguinte 

ordem:  

 

a) este contrato; 

 

b) as Condições Gerais de Contratos de Prestação de Serviços Profissionais do UNFPA anexas ao 

presente na forma do “Anexo I”;  

 

c) o Termo de Referência do UNFPA anexos ao presente na forma do “Anexo – II”; e 

 

 d) proposta revisada do contratado de DATA.  

 

3.  Remuneração e Pagamentos 

 

3.1 Como remuneração integral pelos serviços prestados nos termos deste contrato, pelo Contratado, o UNFPA 

pagará ao Contratado o preço contratual, conforme indicado abaixo:  

  

 Moeda:      R$ (reais) 

 Valor total em números: R$  

  Valor total por extenso:  
3.2 Os pagamentos serão feitos ao Contratado de acordo com o cronograma abaixo: 
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O pagamento será processado mediante recebimento da nota fiscal e atesto do serviço realizado por parte do 

UNFPA. 

 

 

ATENÇÃO: Com base na Convenção de Privilégios e Imunidades, o Fundo de População das Nações Unidas 

– UNFPA não recolhe impostos de qualquer natureza. Neste sentido, fica a cargo do fornecedor o 

recolhimento de TODOS os impostos devidos, conforme legislação brasileira. 

 

Todas as faturas serão pagas no prazo de 05 (cinco) dias da data de seu recebimento. Todos os pagamentos serão 

feitos na conta corrente do contratado dados bancários. Tais pagamentos pelo UNFPA não serão considerados de 

maneira a eximir o Contratado de suas responsabilidades nos termos deste contrato.  

 

4. Disposições Gerais 

 

4.1 O contratado não realizará nenhum trabalho, nem fornecerá equipamentos, materiais ou insumos, nem 

prestará outros serviços que possam resultar em encargos superiores aos valores acima mencionados, sem o 

consentimento prévio e por escrito do UNFPA. 

 

4.2 Toda e qualquer remuneração e outras verbas a serem financiadas com fundos do UNFPA deverão ser 

compensadas a taxas não superiores às taxas aplicáveis praticadas dentro do sistema das Nações Unidas.  

 

4.3 A aquisição de equipamentos e insumos nos termos deste Contrato, se considerada necessária por ambas as 

partes, será realizada de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo UNFPA, a menos que o UNFPA 

esteja convencido de que os procedimentos e as práticas de aquisição do Contratado demonstram 

adequadamente os  

 níveis exigidos de integridade, imparcialidade e transparência. Independentemente da modalidade de 

garantia a que estiverem sujeitos, os equipamentos e insumos deverão ser utilizados exclusivamente para 

fins da celebração deste contrato, sendo que sua titularidade permanecerá com o UNFPA. Os equipamentos 

serão devolvidos ao UNFPA quando da conclusão do Contrato ou quando não forem mais necessários para 

o Contratado. Esses equipamentos, quando devolvidos ao UNFPA, deverão estar nas mesmas condições 

quando entregues ao Contratado, exceto pelo seu desgaste natural pelo uso.  O Contratado será responsável 

por ressarcir o UNFPA por equipamentos que forem avaliados como danificados ou deteriorados em níveis 

superiores ao desgaste normal.  

 

4.4 O Contratado manterá, no prazo contratado, registros financeiros detalhados, de maneira a identificar 

claramente todos os recursos recebidos do UNFPA e despendidos  

 pelo Contratado. O Contratado também deverá assegurar que os sistemas adequados de controle interno 

sejam postos em prática a fim de garantir que a gestão financeira deste Contrato seja conduzida de acordo 

com os níveis exigidos de avaliação geral [due diligence].  

 

4.5 O Contratado não deverá adquirir mercadorias nem fornecer trabalho ou serviços que façam com que os 

valores especificados no item 4.1 sejam ultrapassados, sem a concordância prévia e por escrito do 

Representante do UNFPA no Brasil. 

 

4.6 Todos os pagamentos serão feitos pelo UNFPA ao Contratado por meio de cheque/depósito dados 

bancários em nome do Contratado. Os pagamentos efetuados pelo UNFPA ao Contratado não serão 

considerados de maneira a eximir o Contratado de suas obrigações nos termos deste Contrato, nem como 

aceitação por parte do UNFPA da realização dos Serviços pelo Contratado. 

 

4.7 Juntamente com o pedido de pagamento da nota final, o Contratado deverá apresentar ao UNFPA um 

relatório financeiro completo e detalhado, discriminando todas as despesas havidas em virtude deste 

Contrato. 

 

4.8 O preço deste Contrato não está sujeito a reajuste nem revisão devido a flutuações de preço ou de moeda ou 

aos custos reais em que o Contratado incorrer durante a execução deste Contrato. 
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5. Condições Especiais 

 

6. Auditoria 

 

 O Contratado estará sujeito aos procedimentos de autoria estipulados nos regulamentos, nas normas e 

diretivas das Nações Unidas conforme aplicáveis ao UNFPA (os custos de auditoria poderão ser incluídos 

no orçamento do Contrato). Não aplicável. 

 

7. Prestação de Contas 

 

7.1 O Contratado deverá fornecer ao UNFPA os seguintes documentos e relatórios: 

 

 

8. Avaliação 

 

 A avaliação das atividades financiadas por meio deste Contrato será realizada de acordo com os 

regulamentos, normas e procedimentos aplicáveis do UNFPA.  

 

9. Comunicações 

 

 Qualquer notificação, solicitação ou aprovação exigida ou permitida nos termos deste Contrato, deverá ser 

feita por escrito e no idioma inglês. Essa notificação, solicitação ou aprovação será considerada 

devidamente entregue ou realizada quando entregue (i) pessoalmente, contra recibo, (ii) por meio de 

serviço expresso de entrega reconhecido, (iii) porte pago, com aviso de recebimento por meio de carta 

registrada; (iv) via fac-símile; ou (v) e-mail endereçado à parte ou às partes destinatárias no endereço 

indicado abaixo ou em outro endereço que tiver sido previamente informado pelo destinatário, por meio de 

aviso por escrito previamente entregue nos termos deste Contrato.  

 

10. Rescisão 

 

 Qualquer uma das partes poderá rescindir este Contrato por justa causa, no todo ou em parte, mediante 

aviso prévio de 30 (trinta) dias, por escrito, à outra parte. Na hipótese  

 de rescisão, o Contratado deverá ser reembolsado pelo UNFPA somente pelo trabalho e pelos serviços 

realizados satisfatoriamente, em conformidade com os expressos termos deste contrato. Todos os outros 

valores adiantados pelo UNFPA com relação ao presente contrato serão devolvidos ao UNFPA no prazo de 

30 (trinta) dias após o recebimento da notificação de rescisão.  

 

11. Vigência e duração do contrato 

 

11.1 O Contrato passará a vigorar no momento de sua assinatura por ambas as partes, permanecendo em vigor 

até que o Contratado tenha cumprido todas as suas obrigações aqui estipuladas, de maneira totalmente 

satisfatória ao UNFPA, salvo rescisão de acordo com os termos deste Contrato.  

 

11.2 O Contratado iniciará a prestação dos Serviços no máximo até data início contrato , envidando seus 

melhores esforços a fim de concluir os Serviços até data término 

 

1.3 Todos os prazos constantes deste Contrato serão considerados cruciais com relação à prestação dos 

Serviços. 

 

11.4 Este Contrato obrigará as partes, seus respectivos sucessores, destinatários de distribuição, administradores 

e cessionários. 

 

12. Alterações 
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 Qualquer modificação deste Contrato exigirá uma alteração por escrito entre ambas as partes, devidamente 

assinada pelo representante autorizado do Contratado e pelo Sr. Jaime Nadal-Roig em nome do UNFPA, ou 

seu representante devidamente autorizado. 

 

13. Cumprimento 

 

 O UNFPA poderá reter ou cancelar quaisquer pagamentos efetuados nos termos deste contrato caso o 

Contratado deixe de utilizar os recursos conforme determinado neste instrumento.  

 

14. Notificações 

 

 Para fins de notificação nos termos deste Contrato, o endereço do UNFPA e do Contratado são os 

seguintes: 

 

Para o UNFPA: Sr. Jaime Nadal-Roig, Representante 

Endereço: Casa das Nações Unidas no Brasil. Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802 Conjunto C, Lote 17. CEP: 

70800-400 - Brasília, DF. 

Telefone: 61 3038-9252         Fax: 3038-9269 

 

Para o Contratado:   

Nome:  

Endereço:  

 Telefone:  

 

De acordo e aceito: 

Pelo  UNFPA                                                  Pelo   (Contratado) 

 

 

____________________________  ________________________________  

Sr. Jaime Nadal-Roig        

Representante UNFPA     

 

Data:       Data:      
(Obs.: Cada página do contrato deverá ser rubricada) 
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Condições Gerais – Contratos de Minimis 

 

 

1.   ESTATUTO LEGAL DAS PARTES: A Contratada será considerada como tendo a situação legal de uma 

Contratada independente vis-à-vis o UNFPA. O pessoal da Contratada e de suas subcontratadas não serão 

considerados em relação a qualquer aspecto como sendo a funcionários ou agentes do UNFPA. 
 

2.   RESPONSABILIDADE POR FUNCIONÁRIOS: A Contratada será responsável pela competência 

profissional e técnica do pessoal encarregado da realização do trabalho pela Contratada e selecionará 

indivíduos confiáveis e competentes que serão capazes de cumprir de forma efetiva as obrigações do 

contrato e que, concomitantemente, respeitem as leis e costumes locais e estejam em conformidade com o 

padrão de moral e conduta ética. 
 

3.  ATRIBUIÇÃO: Exceto conforme descrito no Artigo 3.2 abaixo, a Contratada poderá atribuir, transferir, 

empenhar ou fazer qualquer outra disposição do Contrato, de qualquer parte do Contrato, ou de qualquer 

um dos direitos, reivindicações ou obrigações contratuais, exceto com a autorização prévia por escr ito do 

UNFPA. 

 

4.  SUBCONTRATAÇÃO: No caso de a Contratada requerer os serviços de subcontratadas, a Contratada 

deverá obterá a aprovação prévia por escrito e a autorização do UNFPA para todos as subcontratações. A 

aprovação pelo UNFPA de uma subcontratação não eximirá a Contratada de qualquer de suas obrigações 

no âmbito deste Contrato. Os termos de quaisquer subcontrato estão sujeito à conformidade com as 

disposições deste Contrato. 
 

5.   INDENIZAÇÃO: A Contratada indenizará, protegerá e isentará, ao seu próprio encargo, o UNFPA, suas 

autoridades, funcionários, agentes e empregados de e contra todas as ações judiciais, reclamações, 

demandas e passivos de qualquer natureza ou tipo, incluindo seus custos e despesas, oriundas dos  atos ou 

omissões da Contratada ou dos funcionários, representantes, agentes ou subcontratadas da Contratada, na 

execução do presente Contrato. Esta disposição aplica-se, inter alia, a demandas e passivos de natureza 

trabalhista, passivos relacionados a produtos e passivos da utilização de invenções ou dispositivos 

patenteados, materiais com direitos autorais ou outra propriedade intelectual pela Contratada, seus 

funcionários, representantes, agentes ou subcontratadas. As obrigações no âmbito deste artigo caducarão após 

o término do presente Contrato. 
 

6.    SEGUROS E RESPONSABILIDADE: 
 

6.1 O fornecedor deve fornecer e, depois disso, manter um seguro contra todos os riscos da sua 

propriedade e qualquer equipamento usado para a execução deste Contrato. 
 

6.2 O fornecedor deve fornecer e, depois disso, mantenha todos os operários do seguro, ou 

equivalente, em relação aos seus funcionários para cobrir os pedidos de ferimentos ou morte  em 

conexão com este Contrato. 
 

6.3 O fornecedor deve também fornecer e, daí em diante, manter seguro de responsabilidade em uma 

quantidade adequada para cobrir os pedidos para terceiros morte ou lesão corporal, ou perda ou 

danos à propriedade, resultantes de ou em conexão com a prestação de serviços sob este Contrato 

ou a operação de veículos, barcos, aviões ou outros equipamentos de propriedade ou arrendadas 

pelo Empreiteiro ou por seus agentes, empregados, funcionários ou sub-empreiteiros para 

executar o trabalho ou serviços em conexão com este Contrato. 
 

6.4 Exceto para os operários do seguro, a apólice de seguro sob este artigo deve: 
 

6.4.1 Nome UNFPA como segurado adicional; 
 

6.4.2 Incluem uma renúncia a sub-rogação do Empreiteiro direitos para a companhia de seguros contra 

FNUAP; 
 

6.4.3 Fornecer que UNFPA devem receber trinta (30) dias de aviso prévio das companhias de 

seguros antes de qualquer cancelamento ou alteração da cobertura. 
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6.5 O fornecedor deve, mediante solicitação, fornecer UNFPA com prova satisfatória do seguro 

exigidos sob este artigo 6. 
 

7.    Os obstáculos E hipoteca:  O Empreiteiro não pode causar ou permitir que qualquer ônus, o acessório ou 

outros oneração por qualquer pessoa seja colocado no arquivo ou para permanecer no arquivo em qualquer 

serviço público ou em arquivo com UNFPA contra qualquer dinheiro devido ao Empreiteiro ou que possam ser 

devidos por qualquer trabalho realizado ou contra quaisquer bens fornecidos ou materiais fornecidos sob o 

contrato, ou em razão de qualquer outra reivindicação ou demanda contra o Empreiteiro ou UNFPA. 
 
 

8.    EQUIPAMENTO FORNECIDO PELO UNFPA PARA O CONTRATADA: Designa todo e qualquer 

equipamento e suprimentos que venham a ser fornecida pelo UNFPA para a Contratada para o desempenho de 

quaisquer obrigações contratuais caberá ao FNUAP e qualquer equipamento deve ser devolvido ao UNFPA na 

conclusão do contrato ou quando não for mais necessário para a Contratada. Tais equipamentos, quando 

devolvido ao UNFPA, devem ter a mesma condição como quando entregue à Contratada, sujeito a 

desgaste normal, e a Contratada será responsável pela compensação ao UNFPA das despesas reais de 

qualquer perda, dano ou a degradação do equipamento que esteja além do desgaste normal. 

 

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

 

9.1   Salvo disposições contrárias por escrito, serão de propriedade do UNFPA qualquer propriedade 

intelectual e outros direitos de propriedade exclusiva incluindo, mas não limitado a, patentes, 

direitos autorais, marcas comerciais, incluindo produtos, processos, invenções, ideias, 

conhecimento ou documentos e outros materiais que a Contratada tenha desenvolvido para o 

UNFPA sob o âmbito do contrato e que têm uma relação direta com, ou são produzidos ou 

preparados ou coletados em consequência de, ou durante o curso da execução do contrato. A 

Contratada reconhece e concorda que tais produtos, documentos e outros materiais constituem 

trabalho feito por aluguel para o UNFPA. 
 

9.2   Na medida em que toda propriedade intelectual ou direitos de propriedade consiste em qualquer 

propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade exclusiva do Contratada: (i) que pré-

existia o desempenho a Contratada de suas obrigações sob o contrato, ou (ii) que o Contratada 

pode desenvolver ou adquirir, ou pode ter desenvolvido ou adquirido, independentemente do 

desempenho de suas obrigações sob o contrato, UNFPA não e não pode solicitar qualquer direito 

de participação, e o Contratada UNFPA concede uma licença perpétua para usar tais 

propriedades intelectuais  ou outro  direito de propriedade apenas para fins de e de acordo com 

os requisitos do contrato. 
 

9.3   A pedido do UNFPA, a Contratada deve tomar todas as medidas necessárias, executar todos os 

documentos necessários e prestar assistência geral para garantir tais direitos de propriedade e 

transferi-los ou licenciá-los ao UNFPA em conformidade com os requisitos da lei aplicável e do 

Contrato. 
 

9.4  Sujeita ao anteriormente disposto, todos os mapas, desenhos, fotografias, mosaicos, planos, 

relatórios, estimativas, recomendações, documentos, e todos os outros dados compilados 

pela ou recebidas da Contratada no âmbito do Contrato serão de propriedade da UNFPA, estarão 

disponíveis para uso ou inspeção do UNFPA no momentos e locais razoáveis, devem ser 

consideradas confidenciais e só podem ser entregues aos funcionários autorizados pelo UNFPA 

na conclusão do trabalho no âmbito do Contrato. 

 

10.  PUBLICIDADE E O USO DO NOME, EMBLEMA OU SELO OFICIAL: A Contratada não fará 

publicidade ou tornará público para fins de vantagens comerciais ou de boa fé que possui relação 

contratual com o UNFPA. Tampouco usará Contratada, sob qualquer forma, o nome, emblema ou selo 

oficial das Nações Unidas e do UNFPA, ou qualquer abreviatura do nome da Organização das Nações 

Unidas e do UNFPA em conexão com seus negócios ou de outra forma, sem a permissão por escrito das 

Nações Unidas e do UNFPA. 
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11. NATUREZA CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS E DE INFORMAÇÕES: informações e os dados 

que sejam considerados como exclusivos por qualquer uma das Partes ou que seja entregue ou divulgado por 

uma parte ("Emissor") à outra Parte ("Receptor") durante o curso da execução do contrato, e que é 

designado como confidencial (“Informação”), será mantida sob sigilo por essa parte e será manuseados 

como segue: 
 

 

11.1 O Receptor: 
 

11.1.1  usará a mesma cautela e discrição para evitar a divulgação, publicação ou 

disseminação de informações do Emissor que usa com sua próprias próprias 

informações similares que não deseja divulgar, publicar ou disseminar; e , 
 

11.1.2   usará as informações do Emissor unicamente com o propósito para o qual ele foi divulgada. 
 

11.2  Contanto que o Receptor tenha um acordo por escrito com as seguintes pessoas ou entidades que 

exigem-no que trate as informações como confidenciais, de acordo com  o contrato e este Artigo 

11, o Receptor pode divulgar  informações para: 
 

11.2.1  qualquer outra parte com o consentimento prévio por escrito da do Emissor; e,  
 

11.2.2 os funcionários do Receptor, as autoridades, representantes e agentes que têm a 

necessidade de conhecer essas informações para fins de execução de obrigações 

contratuais e funcionários, autoridades, representantes e agentes de qualquer entidade 

legal que ele controla, que controla-o, ou com o qual está sob controle mútuo, que 

tenham a necessidade de  conhecer essas informações para fins de execução de 

obrigações contratuais, contanto que,  para essas finalidades uma entidade jurídica 

controlada significa: 
 

11.2.2.1   Uma entidade corporativa que a parte possua ou controla direta ou 

indiretamente, com mais de cinquenta por cento (50%) das ações 

ordinárias; ou, 
 

11.2.2.2 qualquer entidade sobre a qual a parte tem efetivo controle gerencial; ou , 
 

11.2.2.3 para as Nações Unidas, um organismo principal ou subsidiário que 

receberam das Nações Unidas estabelecido em conformidade com a 

Carta das Nações Unidas. 
 

11.3 A Contratada pode divulgar informações conforme exigidos por lei,  contanto que, sujeita a e sem 

qualquer perdas dos privilégios e imunidades  das Nações Unidas, incluindo suas 

subsidiárias  órgãos, a Contratada fornecerá ao UNFPA aviso suficientemente prévio para um 

pedido de divulgação de informações, de forma a permitir que o UNFPA tenha oportunidade 

razoável para tomar medidas de proteção ou qualquer outra medida que pode ser apropriado antes 

de qualquer tal divulgação seja feita. 

 

11.4  O UNFPA pode divulgar informações na medida do necessário, de acordo com a Carta das 

Nações Unidas, ou de acordo com as resoluções ou regulamentos da Assembleia Geral ou 

promulgadas em seu âmbito. 
 

11.5 O Receptor não será impedido de divulgar informações obtidas do Receptor a partir de uma 

terceira parte sem restrição, divulgadas pelo Emissor a uma terceira parte sem qualquer 

obrigação de confidencialidade, anteriormente conhecidas pelo Emissor, ou a qualquer momento 

desenvolvidas pelo Receptor de maneira completamente independente de qualquer espécie de 

divulgação mencionada neste instrumento. 
 

11.6 Essas obrigações e restrições de confidencialidade serão efetivas durante a vigência do contrato, 

incluindo qualquer prorrogação do mesmo, e, salvo disposto no Contrato, permanecerá eficaz 

após qualquer uma terminação do contrato. 

 

12.  FORÇA MAIOR; OUTRAS MUDANÇAS DE CONDIÇÕES: 

 



 18 

 
12.1 Em caso de e em primeira oportunidade após a ocorrência de qualquer causa que constitua  força 

maior, a Parte afetada dará conhecimento e informará todas as particularidades por escrito à outra 

Parte de tal ocorrência ou causa pela que foi afetada se por conta disso tornar-se incapaz, inteira ou 

parcialmente, de realizar suas obrigações e atender às suas responsabilidades contratuais. A parte 

afetada também notificará a outra Parte de qualquer outra alteração na condição ou a ocorrência 

de qualquer evento que interfira ou ameace interferir seu desempenho do contrato. Em até quinze 

(15) dias após o fornecimento de tal notificação de força maior ou outras alterações na condição 

ou ocorrência, a Parte afetada deve apresentar declaração a outra Parte de despesas estimadas que 

provavelmente incorram por conta da duração da mudança de condições ou do evento de força 

maior.   No ato recebimento da notificação ou avisos requeridos neste instrumento, a Parte não 

afetada pela ocorrência da causa de força maior deverá tomar as medidas que entender 

razoavelmente apropriadas ou necessárias nestas circunstâncias, incluindo a concessão, à parte 

afetada, de um adiamento razoável de prazo para executar quaisquer obrigações contratuais. 

12.2 Se a Contratada demonstrar-se incapaz, integral ou parcialmente, por razões de força maior   a 

realizar suas obrigações e cumprir com suas responsabilidades nos termos do contrato, o UNFPA 

tem o direito de suspender ou rescindir o Contrato nos mesmos termos e condições que dispostas 

no Artigo 13, "Rescisão", exceto pelo fato de que o período de aviso prévio torna-se sete (7) dias 

em vez de trinta (30) dias. Em qualquer caso, o UNFPA tem o direito de considerar a Contratada 

permanentemente incapaz de executar suas obrigações no âmbito do contrato no caso de a 

Contratada ser considerada incapaz de executar suas obrigações, total ou parcialmente, por motivo 

de força maior por qualquer período superior a 90 (noventa) dias. 
 

 

12.3  Força maior, aqui contido, significa qualquer ato de natureza imprevisível e inevitável, qualquer 

ato de guerra (declarada ou não), invasão, revolução, insurreição, terrorismo ou quaisquer outros 

atos de natureza ou força similar, contanto que surjam de causas fora do controle e sem falha ou 

negligência da Contratada. A Contratada reconhece e concorda que, no que diz respeito a quaisquer 

obrigações contratuais que o Contratada deve executar em áreas em que o UNFPA está atuando, 

preparando-se para atuar ou deixar de atuar para qualquer operação humanitária ou operações 

semelhantes, qualquer atraso ou falha em executar as obrigações decorrentes de ou em relação a 

condições adversas no âmbito destas, ou quaisquer incidentes oriundos de distúrbios civis que 

ocorram nessas áreas, não deve, por si só, constituir caso de força maior nos termos do contrato. 
 

 

13. RESCISÃO: 
 

13,1 Qualquer uma das Partes poderá rescindir o contrato por justa causa, total ou parcialmente, 

mediante notificação por escrito com trinta (30) dias de antecedência à outra Parte. O início da 

conciliação ou arbitragem conforme Artigo  16 "Resolução de Litígios” não será considerado 

como uma "causa" para ou  em si mesmo uma rescisão de contrato. 

13.2 O UNFPA poderá rescindir este Contrato imediatamente a qualquer momento caso o mandato ou seu 

financiamento sejam restringidos ou finalizados, caso em que o Empreiteiro será reembolsado pela UNFPA 

para todas as despesas razoáveis incorridas pelo Empreiteiro anterior ao recebimento da notificação de 

término. 
 

13.3 No caso de qualquer rescisão por parte do UNFPA no âmbito deste artigo, nenhum pagamento 

será devido UNFPA para a Contratada, exceto para o trabalhos e serviços executados de forma 

satisfatória em conformidade com os termos deste Contrato. 
 

13.4 Caso o Contratada seja julgada falida, ou a ser liquidada ou torne-se insolvente, ou caso a 

Contratada faça uma nomeação para o benefício de seus credores, ou seja o receptor nomeado em 

razão da falência da Contratada, o UNFPA pode, sem prejuízo de qualquer outro direito ou 

prerrogativa que tenha no âmbito destas condições, rescindir este Contrato imediatamente. O 

Empreiteiro deve informar imediatamente ao UNFPA da ocorrência de qualquer um dos eventos 

acima. 
 

13.5 As disposições deste Artigo 13 não acarretam prejuízo a quaisquer outros direitos ou prerrogativas 

conferidos ao UNFPA no âmbito do Contrato de outra forma. 
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14.  IRRENUNCIABILIDADE DE DIREITOS:   a falha, por qualquer uma das Partes, no exercício de 

quaisquer direitos disponíveis para tal, sob o âmbito do contrato ou não, não serão consideradas para 

nenhum propósito renúncia de tal direito pela outra Parte ou qualquer prerrogativa associada a a ele, e não 

aliviará as Partes de quaisquer de suas obrigações contratuais. 
 

15.  NÃO-EXCLUSIVIDADE:   a menos que de outra forma especificada em Contrato, o UNFPA não terá 

nenhuma obrigação de comprar qualquer quantidade mínima de bens e serviços da Contratada, e o UNFPA 

não terá nenhuma limitação no seu direito de obter bens e serviços do mesmo tipo e qualidade e a 

quantidade descritos no Contrato, de qualquer outra fonte a qualquer momento.  

 
 

16.  RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS: 
 

16.1  RESOLUÇÃO AMIGÁVEL: As Partes farão seus  maiores esforços para resolver 

amigavelmente qualquer litígio, controvérsia, ou pedidos decorrentes do contrato ou a violação, 

desligamento ou de anulação dos mesmos. Nos casos em que as Partes desejem obter essa uma 

solução amigável através da conciliação, a conciliação deve ser feita de acordo com as “Regras 

de Conciliação” obtidas da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 

(“UNICITRAL”), ou de acordo com outro procedimento que possa ser acordado entre as Partes, 

por escrito. 
 

16.2 ARBITRAGEM:   qualquer disputa, controvérsias, ou reclamação entre as Partes decorrentes do 

contrato ou a violação, desligamento ou de anulação deste, salvo se resolvidos por meios amigáveis 

conforme Artigo 16.1, acima, em até sessenta (60) dias após o recebimento de uma notificação por 

escrito da outra parte solicitando uma resolução amigável, será submetida a arbitragem em 

conformidade com as Regras de Arbitragem obtidas da UNCITRAL. As decisões do tribunal de 

arbitragem serão tomadas com base nos princípios gerais de direito comercial internacional. O tribunal 

deterá o poder de solicitar o retorno ou destruição de qualquer bem e qualquer propriedade tangível ou 

intangível, ou de qualquer informação confidencial fornecida nos termos do contrato, ordenar a 

rescisão do contrato, ou ordenar quaisquer outras medidas com relação aos bens, serviços ou qualquer 

outra propriedade tangível ou intangível, ou de qualquer informação confidencial fornecida nos 

termos do contrato, conforme apropriado, de acordo com a autoridade do tribunal de arbitragem em 

conformidade com o Artigo 26 ("Medidas Cautelares") e o Artigo 34 ("Forma e Efeito da Decisão") 

das Regras de Arbitragem do UNCITRAL. O tribunal de arbitragem não tem autoridade de arbitrar 

danos punitivos. Ademais, salvo disposto o contrário em contrato, o tribunal de arbitragem não terá 

autoridade para arbitrar juros que ultrapassem a Taxa Intercambiária de Londres ("LIBOR") em 

vigência, e qualquer juro desta natureza será juro simples somente. As Partes estarão obrigadas 

ao cumprimento de qualquer decisão de arbitragem tomada como resultado dessa arbitragem 

como a adjudicação final de qualquer disputa, controvérsias, ou reclamação.  

 
 

17.  PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES: Nada presente no ou relacionado ao contrato será considerada uma 

renúncia, expressa ou implícita, de qualquer um dos privilégios e imunidades das Nações Unidas, incluindo 

seus órgãos auxiliares. 

 
 

18.  ISENÇÃO DE IMPOSTOS: 
 

18,1 O Artigo II, Seção 7 da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas prevê, 

dentre outros, que a Organização das Nações Unidas, incluindo seus órgãos subsidiários, é isenta 

de todos os impostos diretos, exceto despesas de serviços de utilidade pública, e isenta de restrições 

alfandegárias, encargos e os encargos de natureza similar em relação a artigos importados ou 

exportados para seu uso oficial. Em caso de qualquer recusa de autoridade governamental de 

reconhecer as isenções do UNFPA relativas a tais impostos, as restrições, deveres, ou encargos, a 

Contratada deve consultar imediatamente o UNFPA um procedimento mutuamente aceitável. 
 

18.2 A Contratada autoriza o UNFPA a deduzir das faturas da Contratada qualquer quantidade que 

represente tais impostos, taxas e encargos, a menos que a Contratada tenha consultado o UNFPA 

antes do seu pagamento e o UNFPA possua, em cada caso autorizado à Contratada o pagamento 

específico desses impostos, taxas e encargos em protesto por escrito. Nesse caso, o fornecedor 
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deve suprir o UNFPA de evidências por escrito de que o pagamento de tais impostos, taxas e 

encargos foir realizado e devidamente autorizado, e o UNFPA reembolsará a Contratada pelo 

pagamento desses impostos, taxas ou encargos autorizados pelo UNFPA e pagos pela Contratada 

mediante protesto por escrito. 
 

19.  MODIFICAÇÕES: Em conformidade com os regulamentos e regras da UNFPA, somente o Oficial-Chefe 

do Setor de Aquisições do UNFPA ou qualquer outra autoridade contratante conforme conhecimento dado à 

Contratada por escrito, possui autoridade para concordar, em nome do UNFPA, com qualquer modificação ou 

alteração do Contrato, com a renúncia a qualquer uma das disposições ou a qualquer relação contratual de 

qualquer tipo com a Contratada. Dessa forma, nenhuma modificação ou alteração no Contrato serão válidas e 

aplicáveis contra o UNFPA, a menos que fornecido por meio de um termo aditivo ao contrato por escrito válida 

para o contrato assinado entre a Contratada e Oficial-Chefe do Setor de Aquisições do UNFPA ou qualquer outra 

autoridade contratante. 

 

20.  AUDITORIA E INVESTIGAÇÕES: 
 

20.1 Toda fatura paga pelo UNFPA estará sujeita a auditoria pós-pagamento por auditores, sejam 

internas ou externas, por parte do UNFPA ou das Nações Unidas ou por outros agentes do 

UNFPA ou das Nações Unidas autorizados e qualificados a qualquer momento durante a vigência 

do contrato e por um período de três (3) anos ou antes da expiração do contrato. O UNFPA terá 

direito a reembolso da Contratada por quaisquer valores indicados por essas auditorias como pago 

pelo UNFPA diferentemente do acordado nos termos e condições do contrato. 
 

20.2 O UNFPA pode conduzir investigações sobre qualquer aspecto do contrato ou sobre a 

adjudicação dos mesmos, as obrigações realizadas sob o âmbito do contrato e os atos da 

Contratada relacionados de forma geral com a execução do contrato a qualquer momento durante 

a vigência do contrato e por um período de três (3) anos antes de sua expiração ou rescisão.  
 

20.3 A Contratada prestará colaboração total e pontual em qualquer uma dessas inspeções, auditorias 

pós-pagamento ou investigações. Tal cooperação deve incluir, mas não deve limitar-se a, a 

obrigação da Contratada tornar disponível o seu pessoal para qualquer tipo de documentação 

relevante para tais propósitos em momento oportuno e sobre as condições razoáveis e conceder 

ao UNFPA acesso às instalações da Contratada no momento oportuno e em condições razoável e 

em conexão com   o acesso ao pessoal da Contratada e documentação relevante. A Contratada 

deverá exigir que seus agentes, incluindo, mas não limitado a, advogados da Contratada, 

contadores ou outros conselheiros, para cooperarem razoavelmente com inspeções, auditorias 

pós-pagamento ou investigações realizadas pelo UNFPA ou pelas Nações Unidas no âmbito 

deste instrumento. 
 

21.  LIMITAÇÃO DE AÇÕES: 
 

21.1 Exceto em relação a qualquer obrigações indenizatórias do Artigo 5 acima ou em caso de 

disposição contrária em Contrato, qualquer procedimento de arbitragem decorrentes do Contrato 

conforme Artigo 16.2 acima deve ser iniciado dentro do período de três anos a contar do evento 

causa de ação. 
 

21.2  As Partes também reconhecem e concordam que, para essas finalidades, uma causa de ação 

ocorre quando a violação ocorre, ou, no caso de defeitos, quando a Parte afetada tomar 

conhecimento ou dever ter tomado conhecimento de todos elementos essenciais da causa de 

ação, ou, em caso de quebra de garantia, quando a propostas de devolução for efetivada, salvo se 

a garantia estender-se para o funcionamento futuro do produto ou processo ou sistema e a 

descoberta da quebra, consequentemente, deve aguardar o momento em que esses produtos ou 

processos ou sistemas estiverem prontos para funcionamento de acordo com os requisitos do 

contrato, a causa da ação ocorre quando do início do momento de funcionamento futuro 

realmente inicia-se. 

 

22.  TERMOS ESSENCIAIS: A Contratada reconhece e concorda que todas as disposições dos artigos 23 a 

28 deste documento constituem um termo essencial do contrato e que qualquer violação de qualquer uma 

dessas disposições dá o direito ao UNFPA de rescindir o contrato ou qualquer outro contrato com o 
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UNFPA imediatamente após dar conhecimento à Contratada, sem qualquer responsabilidade em relação 

à rescisão ou qualquer outra responsabilidade de qualquer tipo. 
 

23.  FONTE DE INSTRUÇÕES: Contratada não buscará ou aceitará instruções de qualquer autoridade 

externa ao UNFPA em relação ao desempenho de suas obrigações no âmbito do contrato. Caso alguma 

autoridade externa ao UNFPA procure impor quaisquer instruções concernentes a restrições na execução 

do contrato pela Contratada, a Contratada notificará imediatamente o UNFPA e fornecerá toda a 

assistência necessária exigida pelo UNFPA. A Contratada não tomará nenhuma providência em relação ao 

cumprimento de suas obrigações no âmbito do contrato que possa a afetar os interesses do UNFPA, e a 

Contratada deve executar suas obrigações no âmbito do Contrato com total consideração aos interesses 

das Nações Unidas e do UNFPA. 
 

24.  AGENTES NÃO BENEFICIADOS: A Contratada garante que não oferecerá qualquer benefício direto ou 

indireto a qualquer representante, funcionário, empregado ou qualquer outro agente direto ou indireto do 

UNFPA provenientes de ou relacionadas à execução do contrato ou de qualquer outro contrato com o 

UNFPA ou adjudicação do mesmo objetivando obter vantagem para a Contratada. 
 

25.  OBSERVÂNCIA DA LEI: A Contratada estará em conformidade com todas as leis, regulamentações, 

decretos e regras que incidam no cumprimento de suas obrigações no âmbito do Contrato. Além disso, a 

Contratada deve manterá conformidade com todas as suas obrigações quanto ao seu registro como 

fornecedores de produtos ou serviços ao UNFPA, visto que tais obrigações são estabelecidas nos 

procedimentos de registo de fornecedores das Nações Unidas e do UNFPA. 
 

26.  TRABALHO INFANTIL: A Contratada declara e garante que nem ela, nem sua entidade-mãe (se houver), 

nem qualquer uma de suas subsidiária ou entidades afiliadas (se houver) estarão associadas a qualquer prática 

inconsistente com os direitos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança, incluindo o Artigo 32, 

que, inter alia, determina que a criança deve ser protegida de realização de qualquer trabalho que possa 

oferecer prejuízo ou interferir em sua educação, ou de ser prejudicial à sua saúde mental, física ou espiritual 

ou o a seu desenvolvimento social. 
 

27.  MINAS: A Contratada declara e garante que nem ela, nem sua entidade-mãe (se houver), nem qualquer uma 

de suas subsidiárias ou entidades afiliadas (se houver) estará associada à venda ou fabricação de minas 

antipessoais ou outros componentes utilizados na fabricação de minas antipessoais. 
 

28.  EXPLORAÇÃO SEXUAL: 
 

28.1  A Contratada tomará as medidas adequadas para evitar a exploração sexual ou abuso de qualquer 

pessoa por parte de seus funcionários ou qualquer outra pessoa associada e controlada pela 

Contratada para executar todos os serviços no âmbito do contrato. Para estes fins, a atividade 

sexual com qualquer pessoa menor de dezoito anos de idade, independentemente de qualquer as 

leis relativas a consentimento, constituirão exploração sexual e abuso dessa pessoa. Ademais, a 

Contratada deve abster-se de e tomar todas as medidas razoáveis e apropriadas para proibir que 

seus funcionários ou outras pessoas associadas a e controlado por ela façam troca de quaisquer 

dinheiros, bens, serviços, ou outras coisas de valor por favores sexuais ou atividades, ou por 

associar qualquer atividade sexual que explore ou degrade para qualquer pessoa. 
 

28.2 O UNFPA não aplicará o precedente supracitado de idade em qualquer casos em que o 

funcionário da Contratada ou qualquer outra pessoa que posa ser associada à Contratada que 

executar qualquer serviço no âmbito do contrato seja casado com a pessoa menor de dezoito anos 

de idade com quem a atividade sexual ocorreu e cujo casamento é reconhecida como válido 

perante a lei do  país de origem de tal funcionário da Contratada ou de tal pessoa que possa ser 

associada à Contratada para executar qualquer serviço no âmbito do Contrato. 
 
 
 Caso haja qualquer discrepância ou dúvida interpretativa entre as versões em português e em inglês [do documento 

em tela], prevalecerá a versão em inglês. 

 

 

 


