
 Brasília, 24 de novembro de 2021 

 PEDIDO DE COTAÇÃO 

 RFQ Nº UNFPA/BRA/RFQ/2021/014 - Contratação de empresa especializada para realização 
 de reforma da sala de reunião e sala de operações do UNFPA em Brasília 

 Caro Sr / Sra, 

 O UNFPA por este meio solicita uma cotação para o seguinte serviço: 

 Contratação  de  empresa  especializada  para  realização  de  reforma  da  sala  de  reunião  e  sala  de  operações  do 
 UNFPA  em  Brasília.  O  detalhamento  do  serviço  objeto  deste  Termo  de  Referência  (TOR)  segue  no  Anexo  II  do 
 presente documento. 

 A  presente  solicitação  de  cotação  -  Request  for  Quota�on  (RFQ)  é  aberta  à  todas  as  empresas  licitantes 
 legalmente  cons�tuídas  e  que  possuam  interesse  e  condições  de  fornecer  os  produtos/serviços/trabalhos 
 solicitados  no  presente  documento  e  que  possuam  capacidade  legal  para  entregar  /  executar  a  prestação  do 
 serviço no país, ou por meio de um representante autorizado. 

 I.  O UNFPA 

 UNFPA,  Fundo  de  População  das  Nações  Unidas  (UNFPA),  é  uma  agência  de  desenvolvimento  internacional  que 
 trabalha  para  proporcionar  um  mundo  onde  toda  gravidez  é  desejada,  cada  parto  é  seguro  e  o  potencial  de 
 cada jovem é cumprido. 

 O  UNFPA  é  a  principal  agência  da  ONU  que  expande  as  possibilidades  de  mulheres  e  jovens  levarem  uma  vida 
 sexual e reprodu�va saudável. Para ler mais sobre o UNFPA, por favor, vá para: UNFPA  missão e  obje�vos  . 

 II.  Descrição dos Serviços/ Termo de Referência 

 Obje�vo e Escopo do serviço 

 Sob  a  supervisão  direta  do  Fundo  de  População  das  Nações  Unidas  (UNFPA),  a  empresa  (pessoa  jurídica) 
 contratada  –  especializada  em  obras  civis/  reformas,  conforme  documentação  obrigatória  –  deverá  realizar 
 reforma  da  sala  de  reunião  e  sala  de  operações  do  UNFPA  em  Brasília,  agência  localizada  no  endereço:  CASA 
 DA ONU - Setor de Embaixadas Norte - SEN, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17, CEP: 70800-400 - Brasília-DF. 

 O  detalhamento  da  prestação  do  serviço  consta  do  Anexo  II  do  presente  documento,  in�tulado  Termo  de 
 Referência 

 III.  Ques�onamentos 
 Pedidos de esclarecimento ao presente documento devem ser enviados pelo link do formulário (Google Forms) 
 abaixo: 

 Formulário para ques�onamentos:  Link do formulário para enviar ques�onamentos 
 Planilha  de  respostas  aos 
 ques�onamentos: 

 Link da planilha de respostas 
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 O  prazo  para  envio  de  perguntas  é  até  às  16:00h  do  dia  07  de  dezembro  de  2021  (Horário  local  de  Brasília).  As 
 perguntas  serão  respondidas  por  escrito  e  compar�lhadas  no  link  de  respostas,  indicado  acima,  com  todas  as 
 partes o mais rápido possível após esse prazo. 

 IV.  Conteúdo da Cotação 

 As  cotações  devem  ser  enviadas  em  um  único  e-mail  sempre  que  possível,  dependendo  do  tamanho  do 
 arquivo (limite máximo de arquivo 20 MB). As citações devem conter: 

 a)  Proposta  financeira  ,  a  ser  subme�da  estritamente  de  acordo  com  o  formulário  de  cotação  de  preços 
 anexo ao presente documento (Anexo I). 

 ●  Com  relação  ao  formulário  vendor  (disponível  na  página  do  site  do  edital)  ,  apesar  de  não  ser 
 obrigatório,  é  importante  ser  subme�do  preenchido  e  assinado,  juntamente  com  comprovante 
 bancário  (foto  de  cartão  ou  cheque,  extrato  bancário  ou  comprovante  bancário,  desde  que  tenha 
 logo)  para  agilizar  o  cadastro  interno  da  empresa,  no  momento  do  envio  de  e-mail  com  a  proposta 
 financeira 

 b)  Documentos obrigatórios para comprovação de capacidade e qualificação técnica  indispensáveis à 
 garan�a do cumprimento das obrigações - documentos de habilitação compa�veis com o ramo do objeto 
 licitado subme�dos junto com o formulário de cotação: 

 ●  A ins�tuição deverá ter cons�tuição comprovada por meio de  Contrato Social  atualizado 
 compa�vel como o ramo do objeto licitado, o qual deve ser enviado na proposta técnica; 

 ●  A ins�tuição deverá comprovar o  credenciamento junto  ao Conselho Regional de Engenharia 
 (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)  habilitado para os serviços descritos neste 
 Termo de Referência, o qual deve ser enviado na proposta técnica; 

 ●  A empresa deverá apresentar, na proposta técnica,  ao menos um (1) atestado ou declaração de 
 capacidade técnica  , que comprove sua ap�dão para  o desempenho da a�vidade per�nente e 
 compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos, com as especificações constantes neste Termo 
 de Referência; 

 a)  O(s)  atestado(s)  de  capacidade  técnica  deverá(ão)  conter,  no  mínimo,  as  seguintes 
 informações:  iden�ficação  da  pessoa  jurídica  e  do  responsável  pela  emissão  do  atestado; 
 iden�ficação da empresa; descrição clara dos serviços prestados. 

 b)  As  informações  que  não  constarem  dos  respec�vos  atestados  poderão  ser  complementadas 
 por  meio  de  declaração,  em  papel  �mbrado  da  empresa,  ou  mesmo  cópia  do  instrumento 
 de contrato, se for o caso. Se necessário, acessar modelo de atestado  aqui  . 

 c)  Quanto maior a compa�bilidade da capacidade técnica com o objeto do edital e mais anos 
 de experiência comprovados nos atestados, melhor será a pontuação técnica neste critério 
 de avaliação. 

 ●  Apresentação de por�ólio  , na proposta técnica, com  informações detalhadas que atestem a 
 experiência técnica no desenvolvimento do objeto do edital; 

 a)  Quanto  maior  a  compa�bilidade  de  a�vidades  apresentadas  no  por�ólio  correlacionadas  às 
 a�vidades deste edital, melhor será a pontuação técnica neste critério de avaliação. 

 ●  Documento de apresentação de equipe técnica mínima  com currículos ou link dos currículos; 
 a)  Mão  de  obra  mínima  necessária  para  administração  dos  serviços  de  engenharia,  formada 

 por Engenheiro Civil e Mestre de Obras. 
 b)  Quanto maior a compa�bilidade técnica com o edital e mais anos de experiência 

 comprovados nos currículos, atestados ou contratos de serviços, melhor será a pontuação 
 técnica neste critério de avaliação. 

 ●  Proposta de cronograma  , condizente com o prazo necessário  para a realização das a�vidades (60 
 dias), a ser enviada na proposta financeira pelo formulário de cotação de preços. 
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 V.  Instruções para submissão da Cotação 

 As  empresas  interessadas  em  par�cipar  do  processo,  deverão  realizar  vistoria  técnica  no  local  ,  nos  dias  26, 
 29  e  30  de  novembro  de  2021,  no  período  da  manhã  –  10  às  12hs  .  A  empresa  deverá  agendar  a  vistoria 
 previamente  (até  29/11/21  às  12hs)  por  meio  do  email  compras.brasil@unfpa.org  com  o  assunto,  vistoria 
 técnica  -  RFQ  Nº  UNFPA/BRA/RFQ/2021/014.  A  vistoria  técnica  é  uma  pré-condição  para  que  a  proposta 
 seja aceita pelo comitê de avaliação. 

 As  propostas  devem  ser  preparadas  com  base  nas  diretrizes  estabelecidas  na  Seção  IV  acima,  juntamente 
 com  um  formulário  de  cotação  devidamente  preenchido  e  assinado.  Devem  ser  enviadas  por  e-mail 
 somente  para  o  endereço  eletrônico  propostas.brasil@unfpa.org  até  o  dia  de  08  de  dezembro  2021  às 
 12:00, horário de Brasília  . 

 E-mail para envio das propostas - UNFPA:  propostas.brasil@unfpa.org 

 Por favor, observe as seguintes diretrizes para submissões eletrônicas: 
 ●  A referência a seguir deve ser incluída na linha de assunto do e-mail:  RFQ Nº UNFPA/BRA/RFQ/2021/014 
 –  Contratação  de  empresa  especializada  para  realização  de  reforma  da  sala  de  reunião  e  sala  de 
 operações  do  UNFPA  em  Brasília  (ou  até  o  máximo  de  caracteres  permi�dos  no  �tulo  do  e-mail)  .  Propostas 
 que  não  contenham  o  assunto  do  e-mail  correto  podem  ser  ignoradas  pelo  encarregado  de  compras  e, 
 portanto, não consideradas. 
 ●  O  tamanho  total  do  e-mail  não  pode  exceder  20  MB  (incluindo  o  corpo  do  e-mail,  os  anexos  codificados 

 e  os  cabeçalhos).  Onde  os  detalhes  técnicos  es�verem  em  grandes  arquivos  eletrônicos,  recomenda-se 
 que estes sejam enviados separadamente antes do prazo final. 

 ●  O  envio  das  propostas  deve  somente  direcionar  para  o  e-mail  indicado  acima.  Por  gen�leza  não  copiar 
 nenhum outro e-mail do UNFPA, sob o risco de invalidar a proposta recebida. 

 ●  Observação  Importante:  Se  houver  necessidade  de  apresentação  de  proposta  financeira  e  técnica,  as 
 propostas  devem  ser  enviadas  em  arquivos  e  e-mails  separados,  informando  “Proposta  Técnica”  e 
 “Proposta financeira” também no �tulo dos e-mails. 

 VI.  Processo de avaliação das propostas 
 As propostas serão avaliadas por Comitê do UNFPA composto por profissionais de conhecimento técnico. O 
 método de avaliação u�lizado será avaliação cumula�va dos fatores técnica e preço, com pesos de 70 e 30, 
 respec�vamente. Será u�lizada a metodologia técnica e preço. 
   
 a)  Avaliação da proposta técnica: 

 CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 1.  Qualificação  e  Experiência  do  Licitante  (Portfólio  e 
 Atestados) 

 50 

 2.  Qualificação  e  Experiência  da  equipe  técnica 
 (currículos) 

 40 

 3.  Proposta  de  cronograma  factível  dentro  de  60  dias 
 de execução 

 10 

 Nota Técnica (NT)  100 
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 Será considerada classificada para a avaliação da proposta financeira toda Licitante que ob�ver a Nota 
 Técnica (NT) mínima de 70 (setenta) pontos do total da pontuação máxima de 100 (cem) pontos. A 
 proposta não classificada na qualificação técnica não terá a proposta financeira avaliada. 

 Os  critérios de avaliação  dos documentos de capacidade e qualificação técnica estão descritos abaixo: 

 Critério de avaliação  Sub-critérios  Pontuação máxima 

 Envio  de  Contrato  Social, 
 Credenciamento  no  CREA,  ao 
 menos  1  atestado  de 
 capacidade  técnica  da 
 empresa,  portfólio,  documento 
 de  apresentação  da  equipe 
 mínima  e  cronograma  descrito 
 na proposta financeira. 

 Obrigatório para abertura de 
 proposta técnica 

 Qualificação  e  Experiência 
 do Licitante: 
 Análise  de  portfólio  com 
 apresentação  detalhada  das 
 reformas  realizadas  pela 
 empresa. 
 Ao  menos  1  atestado  de 
 capacidade  técnica  para 
 comprovação  de  aptidão  para 
 o desempenho da atividade 

 Apresentação  de  portfólio  e  atestado 
 de  capacidade  técnica  que  possam 
 evidenciar  a  experiência  da  empresa 
 para executar o objeto do edital. 

 Apresentar  linha  do  tempo  no 
 portfólio  ou  atestados  que 
 comprovem  a  quantidade  de  anos  de 
 experiência  acumulados  pela 
 empresa. 

 40 pontos –   Excelente 
 evidência   da capacidade para 
 atender e superar a demanda 
 Ex: 3 ou mais anos de 
 experiência + ao menos 2 
 Atestados que comprovem 
 capacidade técnica compatível 
 com o objeto do edital 
 30 pontos –   Boa evidência   da 
 capacidade para atender e 
 superar a demanda 
 Ex: 2 ou mais anos de 
 experiência + ao menos 2 
 Atestados que comprovem 
 capacidade técnica compatível 
 com o objeto do edital 
 20 pontos –   Evidência 
 satisfatória   da capacidade 
 para atender a demanda 
 Ex: 1 ano de experiência + ao 
 menos 1 Atestado que 
 comprove capacidade técnica 
 compatível com o objeto do 
 edital 
 10 Pontos –   Evidência 
 marginalmente aceitável   / 
 fraca da capacidade para 
 atender a demanda 
 Ex: Período de experiência 
 indeterminado + ao menos 1 
 Atestado que comprove 
 capacidade técnica compatível 
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 com o objeto do edital 
 0 pontos –   Insuficiente  :  
 nenhuma evidência que 
 demonstre capacidade para 
 atender a demanda 
 Ex: Experiência não informada 
 + ao menos 1 Atestado que 
 comprove capacidade técnica 
 compatível com o objeto do 
 edital 

 Compatibilidade  da 
 capacidade  técnica  com  o 
 objeto do edital 

 10 pontos –   Boa evidência: 
 Se atestado de capacidade 
 técnica atende a pelo menos 
 50% das atividades previstas 
 para este edital 

 Qualificação  e  Experiência 
 da  equipe  técnica 
 (currículos): 

 Apresentação  da  equipe 
 mínima 

 Mão  de  obra  mínima  necessária  para 
 administração  dos  serviços  de 
 engenharia,  formada  por  Engenheiro 
 Civil e Mestre de Obras. 

 Experiência  da  equipe  técnica  deve 
 ser  comprovada  por  meio  de  resumo, 
 currículo,  atestado,  contratos  de 
 serviço. 

 Perfil do Engenheiro Civil: 
 •  Graduação  em  Engenharia  Civil, 
 com registro no MEC. 
 •  Registro  profissional  no  CREA 
 ou  CAU,  com  a  devida  apresentação 
 do mesmo. 
 •  Para  maior  nota  do  critério  de 
 avaliação  o/a  profissional  deve 
 apresentar  experiência  mínima  de  3 
 anos  em  obras  de  reforma  similares 
 ao  presente  edital.  Para  fins  de 
 comprovação  deste  requisito  o 
 profissional  deverá  apresentar 
 atestado  de  capacidade  técnica, 
 anotação  de  responsabilidade  técnica 
 ou contratos de trabalho. 

 40  pontos  -  Excelente 
 evidência:  3  ou  mais  anos  de 
 experiência  +  ao  menos  2 
 Contratos/Atestados  que 
 comprovem  capacidade 
 técnica  compatível  com  o 
 objeto do edital 
 30  pontos  -  Boa  evidência:  2 
 ou  mais  anos  de  experiência  + 
 ao  menos  2 
 Contratos/Atestados  que 
 comprovem  capacidade 
 técnica  compatível  com  o 
 objeto do edital 
 20 pontos –   Evidência 
 satisfatória:  Período  de 
 experiência  indeterminado  + 
 ao  menos  1 
 Contratos/Atestado  que 
 comprove  capacidade  técnica 
 compatível  com  o  objeto  do 
 edital 
 0 pontos –   Insuficiente  : 
 Experiência  não  informada  + 
 ao  menos  1  Atestado  que 
 comprove  capacidade  técnica 
 compatível  com  o  objeto  do 
 edital 

 Proposta  de  cronograma 
 factível  dentro  de  60  dias  de 
 execução: 

 Proposta de Cronograma 

 10 pontos –   Boa  evidência: 
 Cronograma  com  execução 
 factível  da  reforma  dentro  do 
 60 dias 
 0 pontos –   Insuficiente  : 
 Cronograma  com  execução 
 factível  da  reforma,  porém  fora 
 do prazo máximo de 60 dias 

 5 

DocuSign Envelope ID: 786D9395-56DF-473D-9AAC-23609E33B3BA



 b)  Avaliação da proposta financeira: 

 Para o cálculo da nota da proposta de preço será u�lizada a seguinte fórmula: 
 NC(i) = 100 x (MinPP / Ppi) 

 Onde: 
 NC(i) = Nota da proposta comercial 
 MinPP = Proposta de menor preço 
 Ppi = Proposta de preço em avaliação 

 A proposta de menor preço terá a nota 100 (cem). 

 c)  Classificação das propostas: 

 O  Resultado  Final  (RF)  será  a  soma  da  Nota  Técnica  Final  NT(i)  mul�plicada  pelo  fator  0,70,  com  a  Nota  da 
 Proposta Comercial (NC(i) mul�plicada pelo fator 0,30, ou seja: 
 RF = NT(i) x 0,70 + NC(i) x 0,30 

 Será selecionada a proposta que alcançar o maior Resultado Final (RF)  . 

 d)  Critérios de Desempate: 

 Em  caso  de  empate  no  resultado  final  da  avaliação,  será  considerada  vencedora  a  Licitante  que  ob�ver 
 maior pontuação nos seguintes fatores relacionados abaixo: 

 1º item para desempate: Maior tempo comprovado de experiência da empresa e da equipe 
 2º item para desempate: Adequabilidade do cronograma ao prazo proposto e em seguida melhor prazo 

 VII.  Critério de Adjudicação 
 Em caso de resultado sa�sfatório do processo de avaliação, o UNFPA pretende conceder uma Ordem de 
 Compra ou Contrato de Serviços Profissionais com base em custo fixo/custo máximo ou Contrato de Longo 
 Prazo com duração definida para o(s) Licitante(s) que ob�ver(em) a maior pontuação total. 

 VIII.  Direito de alterar quan�dade dos requisitos 
 O UNFPA reserva-se o direito, no momento da adjudicação do contrato, de aumentar ou diminuir em até 
 20% o volume de serviços especificados nesta RFQ, sem qualquer alteração nos preços unitários ou outros 
 termos e condições. 

 IX.  Condições de Pagamento 
 Os termos de pagamento do UNFPA são até 15 dias após o recebimento da fatura e da entrega / aceitação 
 dos produtos /serviços vinculados ao pagamento, conforme especificado no contrato. 

 X.  Fraude e Corrupção 
 O  UNFPA  está  empenhado  em  prevenir,  iden�ficar  e  abordar  todos  os  atos  de  fraude  contra  o  UNFPA,  bem 
 como  contra  terceiros  envolvidos  nas  a�vidades  do  UNFPA.  A  Polí�ca  do  UNFPA  sobre  fraude  e  corrupção 
 está  disponível  aqui:  Polí�ca  de  Fraude.  A  apresentação  de  uma  proposta  implica  que  o  Licitante  esteja 
 ciente dessa polí�ca. 

 Os  fornecedores,  suas  subsidiárias,  agentes,  intermediários  e  diretores  devem  cooperar  com  o  Escritório  de 
 Serviços  de  Auditoria  e  Inves�gações  do  UNFPA,  bem  como  com  qualquer  outra  en�dade  de  supervisão 
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 autorizada  pelo  Diretor  Execu�vo  e  com  o  Assessor  de  É�ca  do  UNFPA  como  e  quando  necessário.  Essa 
 cooperação  deve  incluir,  mas  não  se  limitar  ao  seguinte:  acesso  a  todos  os  funcionários,  representantes 
 agentes  e  cessionários  do  fornecedor;  bem  como  a  produção  de  todos  os  documentos  solicitados,  incluindo 
 registros  financeiros.  A  falha  em  cooperar  plenamente  com  as  inves�gações  será  considerada  mo�vo 
 suficiente  para  permi�r  que  o  UNFPA  repudie  e  rescinda  o  Acordo,  e  para  eliminar  e  remover  o  fornecedor 
 da lista de fornecedores registrados do UNFPA. 

 Uma Linha An�fraude confidencial está disponível a qualquer Licitante para denunciar a�vidades 
 fraudulentas suspeitas na Linha Direta de Inves�gação do UNFPA. 

 XI.  Tolerância Zero 
 O UNFPA adotou uma polí�ca de tolerância zero em presentes ou vantagens. Os fornecedores são, 
 portanto, solicitados a não enviar presentes ou oferecer vantagens ao pessoal do UNFPA. 

 XII.  Protestos 
 Licitante(s)  que  eventualmente  sintam-se  tratadas  de  forma  injusta  em  conexão  com  uma  solicitação, 
 avaliação  ou  adjudicação  de  um  contrato  podem  apresentar  uma  reclamação  ao  Chefe  de  Operações  do 
 UNFPA.  Se  o  fornecedor  ficar  insa�sfeito  com  a  resposta  fornecida  pelo  chefe  de  Operações  do  UNFPA,  o 
 fornecedor pode entrar em contato com o Representante Residente do UNFPA no Brasil. 

 XIII.  Informações 
 Caso qualquer um dos links neste documento RFQ esteja indisponível ou inacessível por qualquer mo�vo, 
 os licitantes podem entrar em contato no e-mail  propostas.brasil@unfpa.org  para solicitar que seja 
 compar�lhada uma versão em PDF de tal(is) documento(s). 
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 Anexo I 
 FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇO 

 Nome da Licitante: 
 Data da Cotação:  Click here to enter a date. 
 Solicitação de Cotação- RFQ Nº:  UNFPA/BRA/RFQ/2021/014 
 Moeda da Cotação:  BRL 
 Validade da cotação: 
 (cotação deverá ser válida por um período 
 mínimo de 1 mês após o prazo de 
 apresentação) 

 OBS:  Planilha  está  disponível  na  página  do  site  do  edital,  com  fórmulas,  para  ajudar  no 
 preenchimento do formulário. 

 ITEM  DESCRIÇÃO  UN. 
 QUA 
 NT. 

 Cronograma - 
 Informar 

 período para 
 início e 

 conclusão após 
 assinatura do 

 contrato. Prazo 
 máximo 60 dias 
 (Ex: 12º dia ao 

 20º dia de 
 execução da 

 obra) 

 VALOR 
 UNITÁRIO - R$ 

 VALOR GLOBAL - R$ 

 Valor 
 TOTAL - R$ 

 % do 
 Valor 
 TOTAL 

 MATERIAL  MATERIAL  MÃO DE 
 OBRA 

 1  SERVIÇOS INICIAIS 

 1.1  TRÂNSITO E SEGURANÇA 

 1.1.1  TAPUME DE ISOLAMENTO  M2  50 

 1.1.2  EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 
 (EPI'S) 

 VB  1 

 1.2  APROVAÇÃO DE PROJETOS, LICENÇAS, TAXAS 
 E EMOLUMENTOS 

 1.2.1  ART PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  UN  1 

 1.2.2  IMPRESSÃO DE PROJETOS  VB  1 

 1.2.3  PROJETO AS BUILT (Projeto legal da 
 arquitetura) 

 UN  1 

 1.3  PLACA DE OBRA 

 1.3.1  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
 EM LONA DE 1,0 X 1,0 M 

 VB  1 

 2  ADMINISTRACAO LOCAL 

 2.1  ADMINISTRACAO LOCAL COM ENGENHEIRO 
 E FUNCIONÁRIOS 

 VB  1 

 3  IMPLANTACAO DO CANTEIRO 

 3.1  MOBILIZACÃO 

 3.1.1  SINALIZACAO DA OBRA  VB  1 

 3.1.2  LOCACAO DE CONTAINER (PARA 
 ARMAZENAGEM DOS MOBILIÁRIOS DO 

 ESCRITORIO/ DEPÓSITO) 

 UN  1 

 3.1.3  LOCACAO DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO 
 COM BANHEIRO 

 UN  1 
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 4  RETIRADAS 

 4.1  DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS 

 4.1.1  RETIRADA DE DIVISÓRIAS EXISTENTES DA 
 SALA DE REUNIAO CONFORME PROJETO. 

 ENTREGAR PARA UNFPA APÓS A RETIRADA 

 M2  23.6 
 2 

 4.1.2  RETIRADA DE ARMÁRIOS EXISTENTES NA 
 SALA DE OPERACOES. CONFORME PROJETO. 
 ENTREGAR PARA UNFPA APÓS A RETIRADA. 

 EM SUA PARTE SUPERIOR EXISTE UMA 
 ESTRUTURA EM GESSO, QUE DEVERÁ SER 

 RETIRADA TAMBÉM. E SE CASO NECESSÁRIO, 
 DEVERÁ SER PREVISTO ORCAMENTO DE 

 FORRO DE GESSO E AFINS PARA PERFEITO 
 ACABAMENTO. 

 VB  1 

 4.2  PISO 

 4.2.1 
 RETIRADA DE TODO PISO VINÍLICO 
 EXISTENTE NA SALA DE REUNIAO. 

 M2  43 

 4.2.2  RETIRADA DE TODO PISO VINÍLICO 
 EXISTENTE DO ESCRITÓRIO. 

 M2  163 

 4.3  FORRO 

 4.3.1  RETIRADA DE TODO FORRO MINERAL DA 
 SALA DE REUNIAO. AR CONDICIONADO, 

 DETECTORES DE INCENDIO E ETC 
 PERMANECEM. 

 M2  40 

 4.4  LUMINÁRIAS 

 4.4.1  RETIRADA DAS LUMINÁRIAS 60X60 DA SALA 
 DE REUNIAO 

 UN  8 

 4.4.2  RETIRADA DAS LUMINÁRIAS 60X60 DO 
 CORREDOR 

 UN  5 

 4.5  DETECTORES DE INCÊNDIO 

 4.5.1  REMOCAO E REALOCACAO DE DETECTORES 
 DE INCENDIO DO CORREDOR 

 UN  2 

 4.6  TELA DO PROJETOR 

 4.6.1  AFASTAMENTO DA FIXACAO DA TELA DO 
 PROJETOR EXISTENTE 

 VB  1 

 5  FECHAMENTOS, PAREDES, PAINEIS, 
 DIVISÓRIAS, LUMINÁRIAS 

 5.1  PAINEIS E DIVISÓRIAS 

 5.1.1  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL 
 EM DRYALL REVESTIDO COM MDF 
 CONFORME PROJETO. TODAS AS 

 INSTALACOES ELETRICAS EXISTENTES NA 
 PAREDE DA INTERVENCAO, DEVERAO 

 ACOMPANHAR O PAINEL. 

 UN  1 

 5.1.2  FORNECIMENTO E INSTALACAO DO FUNDO 
 DO PAINEL , QUE SERÁ REVESTIDO COM 

 AZULEJO NOVENTA GRAUS MIX 
 (PORTOBELLO). CONFORME PROJETO 

 M2  7.03 

 5.1.3  FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS NOVAS 
 DIVISÓRIAS ACÚSTICAS DA SALA DE 

 REUNIAO, EM VIDRO COM PERSIANAS 
 INTERNAS NA COR BRANCA. CONFORME 
 PADRAO DO ESCRITÓRIO. AS TOMADAS 

 EXISTENTES NO LOCAL DEVERAO SER 
 PREVISTAS NAS NOVAS DIVISÓRIAS. 

 M2  23.6 
 2 

 5.2  LUMINÁRIAS 
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 5.2.1  FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS NOVOS 
 PAINEIS DE LED DA SALA D REUNIAO E 

 CORREDOR, 60X60, 36W, 4000K, PHILIPS OU 
 SIMILAR 

 UN  13 

 5.2.2  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 
 PENDENTES. A DEFINIR COM A ARQUITETA 

 UN  6 

 5.2.3  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 
 ILUMINACAO DE LED EMBUTIDA NAS 03 

 PRATELEIRAS DO PAINEL EM MDF. 
 CONFORME PROJETO. PERFIL DE LED 2CM 
 NA COR BRANCA EMBUTIDO. LED 3000K 

 M  16 

 5.2.4  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 
 ILUMINACAO DE LED EMBUTIDA NAS 
 ESTRUTURA DA SALA DE OPERACOES 

 CONFORME PROJETO. PERFIL DE LED 2CM 
 NA COR BRANCA EMBUTIDO. LED 3000K 

 M  17.1 

 5.3  FORRO 

 5.3.1  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO 
 ACÚSTICO PARA SALA DE REUNIAO. FORRO 

 NEXACUSTIC DOT 88 MARCA OWA 60X60 OU 
 SIMILAR 

 M2  40 

 5.4  PISO 

 5.4.1  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO 
 VINILICO NA SALA DE REUNIAO. REF: COR 

 BELMONTE LINHA INOVA, 3MM, 60X60 
 (MARCA DURATEX OU SIMILAR) 

 M2  43 

 5.4.2  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO 
 VINILICO EM TODO ESCRITÓRIO REF: COR 
 BELMONTE LINHA INOVA, 3MM, 60X60 

 (MARCA DURATEX OU SIMILAR) 

 M2  163 

 6  ESTRUTURA SALA DE OPERAÇÕES 

 6.1  ESTRUTURA DE APOIO OPERACOES 

 6.1.1  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TODA 
 ESTRUTURA.CONFORME DETALHADO EM 
 PROJETO. REFEREM-SE AOS NÚMEROS 01, 

 02, 03 E 04 CONSTANTES NA PRANCHA 04 DO 
 PROJETO EXECUTIVO. 

 UN  1 

 6.1.2  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA 
 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. 

 MÁRMORE BEGE BAHIA LEVIGADO. (2,74 X 
 0,70 X 0,85) 

 UN  1 

 6.1.3  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIO 
 ABAIXO DA BANCADA CONFORME INDICADO 
 EM PROJETO E TERMO DE REFERENCIA. COR 
 DO MDF: AREIA COM PUXADORES EM CAVA 
 E PORTAS DE ABRIR PARA OS DOIS LADOS. 

 VB  1 

 6.1.4  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIO 
 BAIXO PROXIMO DA SALA DE OPERACOES. 

 COR DO MDF: AREIA E PUXADORES EM 
 CAVA. DIM: 10,75 X 0,60. 

 UN  1 

 6.2  PINTURAS 

 6.2.1  EXECUCAO DE PINTURA DOS 08 PILARES 
 CONSTANTES EM TODO ESCRITÓRIO. (0,63 X 

 0,50 X 2,80) EM 06 TONS DE LARANJA A 
 DEFINIR (DEGRADÊ) DEVERÁ SER FEITOS 

 TESTES ANTES DA REALIZACAO DEFINITIVA. 

 UN  8 

 7  INSTALACOES ELÉTRICAS 

 7.1  SALA DE REUNIAO E SALA DE OPERACOES 
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 7.1.1  FORNECIMENTO E INSTALACOES 
 NECESSÁRIAS PARA A NOVA TELEVISAO DA 
 SALA DE REUNIAO. CONFORME PROJETO 

 UN  1 

 7.1.2  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVAS 
 TOMADAS CONFORME PROJETO NA 
 ESTRUTURA DA SALA DE OPERACOES 

 UN  3 

 7.1.3  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVOS 
 INTERRUPTORES CONFORME PROJETO NA 

 ESTRUTURA DA SALA DE OPERACOES 

 UN  2 

 8  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 8.1  SERVICOS GERAIS 

 8.1.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA  VB  1 

 8.1.2  CAÇAMBA PARA ENTULHOS  VB  1 

 8.1.3  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARTE 
 VISUAL COM A LOGOMARCA COMPLETA DA 

 UNFPA PARA SALA DE REUNIAO. ARTE 
 VISUAL SERÁ FORNECIDA POSTERIORMENTE 

 VB  1 

 TOTAL 
 CUSTOS 

 (MATERIAL 
 E MÃO DE 

 OBRA) : 

 R$0.00  100% 

 * A data estimada do início do contrato é 08 de Dezembro de 2021. 

 Comentários da empresa licitante: 

 Cer�fico  que  a  empresa  ,  devidamente  representada  pelo  seu 
 representante  legal  abaixo  assinado,  declara  que  reviu  o  RFQ  UNFPA/BRA/RFQ/2021/014  ,  incluindo  todos  os 
 anexos,  alterações  ao  documento  do  RFQ  (se  aplicável)  e  as  respostas  fornecidas  pelo  UNFPA  em 
 esclarecimentos  dos  provedores  de  serviços  prospec�vos.  Além  disso,  a  empresa  aceita  as  Condições  Gerais  do 
 Contrato  para  o  UNFPA  e  nós  concordaremos  em  manter  a  presente  cotação  de  acordo  com  a  validade  da 
 mesma  . 

 Click here to enter a 
 date. 

 Nome e Título  Data e Local 
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 Anexo II 

 Termo de Referência 

 Execução de reforma da sala de reunião e sala de operações do UNFPA em Brasília. 
 Autora do projeto: Caroline Theodoroviz Sá – CAU A114049-3 

 A.  Observações preliminares: 

 Prestação  de  serviço  de  engenharia  e  arquitetura  para  reforma  e  mudança  de  layout  do 

 espaço  do  Fundo  de  População  das  Ñações  Unidas  localizado  no  andar  superior  do  módulo  II  da  Sede  das 

 Nações  Unidas,  localizado  no  endereço  Setor  de  Embaixadas  Norte  Complexo  Sérgio  Vieira  de  Mello  Lote 

 17  -  Asa  Norte,  Brasília  –  DF.  O  escopo  do  trabalho  inclui  a  execução  do  projeto  arquitetônico  previamente 

 aprovado  pelo  UNFPA  (vide  anexo),  além  do  fornecimento  dos  materiais  e  insumos  para  execução  do 

 serviço. 

 B.  Habilitação Técnica: 

 -  Registro  ou  inscrição  da  empresa  licitante  no  CREA  (Conselho  Regional  de  Engenharia  e 

 Agronomia)  e/ou  CAU  (Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo),  conforme  as  áreas  de  atuação  previstas 

 neste TR, em plena validade. 

 - Atestado de capacidade técnica em nome da empresa/responsável técnico com serviços 

 de complexidade técnica semelhante ao exigido. Será admi�do o somatório de atestados para alcançar a 

 capacidade técnica exigida. 

 - Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, aparelhamento, 

 ferramentas e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

 C.  A Proposta de preços: 

 A proposta de preço, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em todas as suas 

 páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou 

 ressalvas, devendo conter: 

 1.  Razão social e CNPJ da empresa licitante. 
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 2.  Descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do TR e projeto 

 execu�vo e demais documentos técnicos. 

 3.  Preços unitários e valor global da proposta, expresso em moeda corrente nacional (real), de 

 acordo com os preços pra�cados no mercado. 

 4.  Cronograma �sico – financeiro. 

 5.  Prazo de validade da proposta de 90 (noventa dias), a contar da data da entrega. 

 Nos  preços  cotados  deverão  estar  incluídos  custos  operacionais,  encargos  previdenciários, 

 trabalhistas,  comerciais,  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  na  execução  do  objeto  e 

 todos  os  insumos  que  os  compõem,  tais  como  despesas  com  impostos,  taxas,  fretes,  seguros  e  quaisquer 

 outros que incidam na contratação do objeto. 

 Os  custos  rela�vos  à  administração  local,  mobilização  e  desmobilização  e  instalação  de 
 canteiro  bem  como  quaisquer  outros  itens  que  possam  ser  apropriados  como  custo  direto  da  obra, 
 deverão ser considerados na planilha orçamentária. 

 D.  Documentos disponibilizados no Projeto Execu�vo (Anexo 2.1 deste TOR): 

 1.  Planta Baixa existente. 

 2.  Planta de re�radas/demolição. 

 3.  Planta de Layout. 

 4.  Detalhamento gerais. 

 5.  Planta de elétrica e luminotécnica. 

 E.  Conferência preliminar das condições: 

 A  empresa  deverá  vistoriar  o  local  da  obra/serviço,  devendo  verificar  todos  os  seus  aspectos 

 quan�ta�vos  e  qualita�vos,  bem  como  as  condições  necessárias  para  a  sua  execução,  tais  como 

 caracterís�cas de acesso, condições existentes do local, instalações existentes, horários de trabalho e etc. 
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 Analisar  e  comparar  todos  os  projetos,  especificações  e  demais  elementos  integrantes  da 

 documentação técnica fornecida pelo UNFPA. 

 Emi�r  Declaração  de  Vistoria  (Anexo  1.1),  conforme  modelo  anexo  ao  TR,  assinada  pelo 

 Responsável  Técnico  da  empresa,  expressando  inteiro  conhecimento  das  condições  a  que  se  referem  os 

 itens anteriores. 

 F.  Divergências, prioridades e interpretações: 

 Para  efeito  de  interpretação  de  divergências  entre  os  documentos  contratuais,  fica 

 estabelecido que: 

 a)  Em  caso  de  divergências  entre  os  documentos  do  Projeto  Arquitetônico  e  o  Termo  de 

 Referência, prevalecerá sempre este úl�mo. 

 b)  Em  caso  de  divergências  entre  as  cotas  constantes  dos  desenhos  e  suas  dimensões  medidas 

 em escala, o autor do projeto definirá as dimensões corretas. 

 c)  Em  caso  de  divergências  entre  os  desenhos  de  datas  diferentes,  prevalecerão  sempre  os  mais 

 recentes. 

 d)  Em  caso  de  divergências  entre  o  Termo  de  Referência  e  as  Normas  da  ABNT,  prevalecerão 

 sempre estas úl�mas. 

 Em  caso  de  dúvidas  quanto  à  interpretação  de  quaisquer  desenhos  e  das  determinações 

 con�das no presente Termo de Referência, a autora do projeto deverá ser consultada. 

 Compete  à  Contratada,  às  suas  expensas,  de  todo  e  qualquer  serviço  necessário  à  completa 

 execução  e  perfeito  funcionamento  do  objeto,  mesmo  quando  os  projetos  e/ou  Termo  de  Referência 

 apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

 G.  Licenças necessárias: 

 As  empresas  licitantes  deverão  apresentar  também  o  registro  de  responsabilidade  técnica  da 

 obra (RRT ou ART) emi�do pelo CREA e ou CAU. 

 A  contratada  deverá  apresentar  ao  contratante,  antes  do  início  dos  serviços,  a  relação  dos 

 nomes  e  funções  dos  seus  empregados  designados  para  execução  dos  serviços,  bem  como  a  relação  de 

 todos os materiais e ferramentas a serem u�lizados. 

 14 

DocuSign Envelope ID: 786D9395-56DF-473D-9AAC-23609E33B3BA



 H.  Início das obras: 

 A Contratada deverá iniciar os serviços dentro do prazo estabelecido pela contratante. 

 A  execução  da  obra  será  planejada  e  controlada  através  do  Cronograma  Físico-Financeiro,  com 

 memorial descri�vo de quan�ta�vos e valores, elaborado pela Contratada. 

 Toda  as  decisões  no  decorrer  da  obra,  deverão  estar  registradas  em  diário  de  obras,  sempre 

 presente no local dos serviços, tais como: 

 -  Preenchimento dos cabeçalhos; 

 -  Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

 -  Consultas ao UNFPA e a arquiteta; 

 -  Datas de conclusão de etapas, conforme o cronograma aprovado; 

 -  Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

 -  Respostas às interpelações do UNFPA e arquiteta; 

 -  Eventual escassez de material, que resulte em dificuldade de execução da obra/serviço; 

 -  Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água; 

 -  Efe�vo diário de funcionários presentes; 

 I.  Assistência técnica e administra�va 

 1.  A  Contratada  será  responsável  pela  contratação  de  todo  o  pessoal  necessário  ao  pleno 

 desenvolvimento  da  obra/serviço  e  deverá  cumprir  as  determinações  das  Leis  Trabalhistas  e  da 

 Previdência Social. 

 2.  Para  perfeita  execução  e  completo  acabamento  da  obra/serviços,  a  Contratada  se  obriga,  sob  as 

 responsabilidades legais vigentes, a: 

 a)  Prestar  toda  assistência  técnica  e  administra�va  necessária  para  imprimir  andamento 

 conveniente aos trabalhos. 

 b)  Manter o Engenheiro na obra diariamente por um período mínimo de uma hora. 

 c)  Manter  o  mestre  de  obra  ou  encarregado  e  auxiliares  de  comprovada  competência  em 

 horário integral na obra. 

 d)  Providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado. 
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 e)  Providenciar  sempre  que  solicitada,  às  suas  custas,  a  realização  de  todos  os  ensaios, 

 verificações  e  prova  de  materiais  fornecidos  e  de  serviços  executados,  fornecimento  de 

 protó�pos  bem  como  os  reparos  que  se  tornem  necessários,  para  que  os  trabalhos  sejam 

 entregues em perfeitas condições. 

 f)  Fornecer  e  manter,  no  local  da  obra,  um  Diário  de  Obras,  onde  serão  obrigatoriamente 

 registrados,  em  03  (três)  vias,  com  os  cabeçalhos  devidamente  preenchidos  e  com  número 

 de folhas suficiente para cobrir todo o período de execução da obra. 

 g)  Manter no escritório da obra, em ordem e em perfeito estado de conservação: 

 -  Cópia de  TODOS  os projetos referentes à obra/reforma; 

 -  Cópia do presente Termo de Referência. 

 J.  Equipamento mecânico, ferramental e mão de obra 

 Caberá  à  Contratada  o  fornecimento,  manutenção,  subs�tuição,  reparo  e  seguro,  por  todo  o 

 período  que  se  fizer  necessário,  da  totalidade  do  ferramental,  mão-de-obra,  máquinas  e  aparelhos, 

 visando o andamento sa�sfatório da obra/serviço e a sua conclusão no prazo fixado em Contrato. 

 É  expressamente  proibida  a  u�lização  pela  Contratada,  na  execução  da  obra,  de  qualquer 

 equipamento, ferramenta e mobiliário pertencente ao UNFPA. 

 K.  Seguros e acidentes 

 Correrá  por  conta  exclusiva  da  Contratada  a  responsabilidade  de  quaisquer  acidentes  durante 

 a  execução  da  obra/serviço,  bem  como  as  indenizações  que  possam  vir  a  ser  devidas  a  terceiros  por  fatos 

 relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro. 

 A  Contratada  se  obriga  a  cumprir  todas  as  exigências  das  normas  de  segurança  e  higiene  do 

 trabalho,  fornecendo  equipamento  de  proteção  individual  a  todos  os  que  trabalham  ou  permanecem  na 

 obra. 

 L.  Serviços Preliminares 

 ●  Demolições e re�radas: 
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 Será  de  responsabilidade  da  Contratada,  efetuar  as  demolições  indicadas  em  projeto  e  outras 

 necessárias à execução da obra. 

 Todo  o  material  que  for  re�rado  pela  Contratada  e  que  for  considerado  pelo  contratante  como 

 reu�lizável, deverá ser cuidadosamente removido e entregue. 

 A  Contratada  procederá  à  periódica  remoção  de  todo  o  entulho  e  detritos  decorrentes  das 

 demolições  e  escavações,  devendo  efetuar  o  seu  transporte  para  o  local  indicado  pelo  S.L.U  e  órgãos 

 ambientais, não sendo admissível a permanência de restos de obra fora do canteiro de obras. 

 SERVIÇOS DE ARQUITETURA: 

 Resumo dos serviços de arquitetura a serem realizados na  sala de reunião  : 

 ·  Re�rada de divisória cegas indicadas em projeto; 

 ·  Remoção  de  todo  piso  existente/  instalação  de  novo  piso  vinílico  (cor  Belmonte,  60x60, 

 3mm, marca Duratex, ou similar). 

 ·  Remoção  de  todo  forro  mineral  existente  /  instalação  de  novo  forro  acús�co  (nexacus�c 

 DOT  88  marca  Owa  60x60  ou  similar  de  acordo  com  a  disponibilidade  do  produto)  deverá  ser 

 previsto  também,  toda  a  instalação  das  luminárias  e  ar  condicionados  existentes  nos  forros 

 novos. 

 ·  Subs�tuição  das  08  luminárias  existentes  (60x60)  por  painel  de  Led  36w,  60x60,  marca 

 Philips.  Os  outros  itens  existentes  como  outras  luminárias,  ar  condicionados,  detectores  de 

 incêndio e outros serão man�dos. 

 ·  Execução  de  painel  em  drywall  reves�do  com  mdf  conforme  projeto.  Lembrem-se  que 

 todas  as  instalações  elétricas  existentes  nesta  área,  deverão  acompanhar  o  painel,  de  forma 

 que tudo seja man�do para a con�nuação da perfeita alimentação da sala. 

 ·  Conforme  local  indicado  em  projeto,  para  o  fundo  do  painel  deverá  fornecido  e  instalado  o 

 azulejo noventa graus mix (marca: Portobello). 

 ·  Fornecimento  e  instalação  de  iluminação  de  Led  embu�da  em  perfil  de  2cm  nas  03 

 prateleiras do painel. Conforme indicado em projeto. 
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 ·  Execução  de  todas  as  instalações  necessárias  para  a  nova  televisão,  conforme  indicado  em 

 projeto.  A  empresa  deverá  observar  in  loco  todas  as  instalações  atuais  para  melhor  manejo 

 das novas instalações. 

 ·  Com  a  instalação  da  nova  televisão,  talvez  seja  necessário  um  afastamento  da  tela  do 

 projetor existente, este serviço deverá constar em orçamento também. 

 ·  Fornecimento  e  instalação  das  novas  divisórias  acús�cas  em  vidro  com  persianas  internas, 

 em  pintura  na  cor  branca  (padrão  escritório).  Dimensões  em  projeto  e  conferir  medidas  in 

 loco. 

 ·  Fornecimento  e  instalação  de  arte  visual  com  a  logomarca  completa  da  contratante,  letras 

 em caixa alta na cor branca e fundo laranja. A arte visual será fornecida posteriormente. 

 Resumo dos serviços de arquitetura a serem realizados na  sala de operações/escritório: 

 ·  Re�rada  de  armários  altos  sinalizados  em  projeto.  Na  parte  superior  destes,  existe  uma 

 estrutura  em  forro  gesso,  deverá  ser  considerada  também  a  sua  re�rada.  Se  caso  necessário 

 após  a  re�rada,  deverá  ser  contemplado  em  orçamento  serviços  de  forro  de  gesso  e  afins, 

 para uniformização e perfeito acabamento. 

 ·  Remoção  de  todo  piso  existente  e  instalação  de  novo  piso  vinílico  (cor  Belmonte,  marca 

 Duratex ou similar) em todo escritório. Área total aproximada de 280,00 m2. 

 ·  Subs�tuição  das  05  luminárias  existentes  (60x60)  por  painel  de  Led  36w,  60x60,  marca 

 Philips.  Os  outros  itens  existentes  como  ar-condicionado,  detectores  de  incêndio  e  outros 

 serão  man�dos.  Por  conta  do  tamanho  na  nova  estrutura,  possivelmente  os  detectores  de 

 fumaça de incêndio deverão ser deslocados. 

 ·       Fornecimento e instalação de toda estrutura de apoio, conforme detalhado em projeto. 

 ·  Os  elementos  indicados  em  chapa  de  aço  dobrado,  serão  reves�dos  com  pintura 

 eletrostá�ca na cor areia. Apresentar amostra de cor antes da execução. 

 ·  Fornecimento  e  instalação  de  bancada  em  mármore  bege  Bahia  natural/  levigado. 

 Dimensões  em  projeto.  Previamente,  a  contratada  deverá  fornecer  amostra  deste  material 

 para aprovação. 
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 ·  Fornecimento  e  instalação  de  01  luminária  de  parede.  A  definir  juntamente  com  a 

 arquiteta. 

 ·       Fornecimento e instalação de 06 pendentes. A definir juntamente com a arquiteta. 

 ·  Fornecimento  e  instalação  de  armários  abaixo  da  bancada  conforme  medidas  em  projeto.  Na 

 cor  areia.  As  portas  serão  de  abrir  para  os  dois  lados  (lado  do  corredor  e  lado  da  sala  de 

 operações),  internamente  foi  prevista  uma  única  prateleira,  e  puxadores  deverão  ser  feitos 

 em cava no próprio mdf. 

 ·  Pintura  dos  08  pilares  da  área  da  circulação  em  6  tons  de  laranja  (degradê)  a  definir.  Deverá 

 ser feitos testes de cores in loco para aprovação. 

 ·  Fornecimento  e  instalação  de  grande  armário  baixo  próximo  as  mesas  de  operações.  Na  cor 

 areia. As portas serão de abrir e seus puxadores deverão ser feitos em cava no próprio mdf. 

 MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 (Conceitos e normas/exigências a respeito do Termo de Referência) 

 1.  CONCEITOS 

 1.1  Contratante 

 Entende-se por CONTRATANTE a UNFPA 

 1.2  Contratada 

 Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços rela�vos a serviços de engenharia. 

 1.3  Fiscalização 

 Entende-se  por  Fiscalização  o  agente  da  CONTRATANTE  responsável  pela  verificação  do  cumprimento  dos 
 projetos,  normas  e  especificações  gerais  dos  serviços  a  serem  executados.  A  iden�ficação  do  agente 
 fiscalizador será de responsabilidade da UNFPA. 

 1.4  Critério de Similaridade 
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 Nas  especificações  técnicas  de  materiais/produtos  deste  Memorial,  o  que  foi  colocado  em  termos  de 
 marca/fabricante,  como  referência,  o  foi  devido  a  atender  plenamente  aos  requisitos  específicos  do 
 sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido. 

 Para  os  materiais/produtos  a  serem  fornecidos  para  compor  as  instalações  projetadas  poderá  ser  possível 
 admi�r-se  o,  desde  que  aprovado,  por  escrito  no  diário  de  obra,  pelo  autor  do  projeto  e  a  FISCALIZAÇÃO 
 do CONTRATANTE. 

 Divergências, prioridades e interpretações: 

 Para  efeito  de  interpretação  de  divergências  entre  os  documentos  contratuais,  fica 

 estabelecido que: 

 a)  Em  caso  de  divergências  entre  os  documentos  do  Projeto  Arquitetônico  e  o  Termo  de 

 Referência, prevalecerá sempre este úl�mo. 

 b)  Em  caso  de  divergências  entre  as  cotas  constantes  dos  desenhos  e  suas  dimensões  medidas 

 em escala, o autor do projeto definirá as dimensões corretas. 

 c)  Em  caso  de  divergências  entre  os  desenhos  de  datas  diferentes,  prevalecerão  sempre  os  mais 

 recentes. 

 d)  Em  caso  de  divergências  entre  o  Termo  de  Referência  e  as  Normas  da  ABNT,  prevalecerão 

 sempre estas úl�mas. 

 Em  caso  de  dúvidas  quanto  à  interpretação  de  quaisquer  desenhos  e  das  determinações 

 con�das no presente Termo de Referência, a autora do projeto deverá ser consultada. 

 Compete  à  Contratada,  às  suas  expensas,  de  todo  e  qualquer  serviço  necessário  à  completa 

 execução  e  perfeito  funcionamento  do  objeto,  mesmo  quando  os  projetos  e/ou  Termo  de  Referência 

 apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

 Poderá  o  CONTRATANTE  solicitar  da  CONTRATADA  laudos  técnicos  de  ensaios/testes  de  laboratório 
 credenciado  pelo  INMETRO,  que  comprovem  a  integral  equivalência  de  materiais/produtos  a  serem 
 fornecidos,  em  relação  aos  especificados  neste  Memorial,  sem  que  com  isso  seja  alterado  o  prazo 
 estabelecido em contrato e sem ônus. 

 1.5  Normas Gerais e Exigências 

 As  LICITANTES  deverão  realizar,  caso  solicitado  pelo  CONTRATANTE,  levantamento  no  local,  não  se 
 admi�ndo  da  CONTRATADA,  posteriormente,  desconhecimento  das  atuais  condições  e  das  medidas 
 necessárias  à  execução  dos  serviços  de  engenharia.  Após  a  visita,  as  LICITANTES  deverão  comunicar 
 discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito funcionamento dos trabalhos. 
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 Os  projetos  apresentados  pela  CONTRATANTE  deverão,  caso  necessário,  sofrer  correções  e 
 complementações  para  se  adaptarem  às  normas  existentes  no  local,  sempre  com  o  acompanhamento  da 
 FISCALIZAÇÃO para as aprovações. 

 A  CONTRATADA  será  responsável  por  todas  as  despesas  e  providências  necessárias  à  aprovação  dos 
 serviços de engenharia, tais como, licenças, alvarás e habite-se. 

 Cabe  às  empresas  LICITANTES  fazer,  com  a  devida  atenção,  minucioso  estudo,  verificação  e  comparação 
 de  todos  os  projetos  fornecidos,  detalhes,  especificações  e  demais  componentes  integrantes  da 
 documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da serviços de engenharia. 

 Após  este  estudo,  a  LICITANTE  deverá  comunicar,  por  escrito,  quaisquer  discrepâncias,  dúvidas  e/ou 
 irregularidades,  transgressões  às  normas  técnicas,  regulamentos  ou  posturas  de  leis  em  vigor,  de  forma  a 
 serem  sanados  os  erros  ou  omissões  que  possam  trazer  embaraços  ao  perfeito  desenvolvimento  dos 
 trabalhos.  Dessa  forma,  o  CONTRATANTE  não  aceitará  “a  posteriori”  que  a  CONTRATADA  venha  a 
 considerar  como  serviços  extraordinários  aqueles  resultantes  da  interpretação  dos  projetos  e  normas  em 
 vigor.  Após  a  assinatura  do  CONTRATO  ficará  pressuposta  a  concordância  tácita  de  todos  aqueles 
 documentos  constantes  do  projeto,  não  cabendo  qualquer  alegação  posterior  sobre  divergências  entre  os 
 mesmos. 

 Todas  as  medidas  indicadas  em  projeto  deverão  ser  conferidas  no  local.  Havendo  divergências  entre  as 
 medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente comunicada. 

 Nenhum  pagamento  adicional  será  efetuado  em  remuneração  aos  serviços  que  sobrevierem  durante  a 
 execução  dos  serviços  de  engenharia  e  que  sejam  necessários  para  a  perfeita  execução  dos  projetos 
 apresentados  pela  CONTRATANTE.  Os  custos  respec�vos  por  todos  os  serviços  necessários  à  perfeita 
 execução dos projetos deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

 A  CONTRATADA  deverá  manter  conjunto  completo  e  atualizado  dos  desenhos  de  todas  as  partes  dos 
 serviços  de  engenharia,  bem  como  das  instalações  do  canteiro.  Esses  desenhos  estarão  prontos  para 
 serem  examinados  a  qualquer  momento  pela  CONTRATANTE  e  por  toda  e  qualquer  pessoa  autorizada 
 pelo mesmo. 

 A  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  atualização  de  todos  os  desenhos  que  sofram  alterações  em 
 relação  ao  projeto  original  e,  ao  final  dos  serviços  de  engenharia,  entregar  a  CONTRATANTE  conjunto 
 completo de plantas de “as built” em formato DWG – em meio eletrônico (CD) para AUTOCAD 2000. 

 A  execução  dos  serviços  de  engenharia  contratados  será  planejada  e  controlada  através  do  cronograma 
 �sico-financeiro,  elaborado  pela  CONTRATADA  e  subme�do  a  CONTRATANTE,  dentro  do  prazo  previsto  no 
 Edital.  Prazo  de  conclusão  dos  serviços  de  engenharia:  60  dias.A  CONTRATADA  deverá  tomar  todas  as 
 precauções  e  zelar  permanentemente  para  que  suas  operações  não  provoquem  danos  �sicos  ou  materiais 
 a  terceiros,  nem  interfiram  nega�vamente  com  o  tráfego  nas  vias  públicas  que  u�lizar  ou  que  estejam 
 localizadas  nas  proximidades  dos  serviços  de  engenharia.  A  CONTRATADA  se  responsabilizará  por  todos  os 
 danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos. 

 A  CONTRATADA  deverá  recompor  todos  os  elementos  que  forem  danificados  durante  a  execução  dos 
 serviços  de  engenharia  (pavimentações,  forros,  instalações,  etc.),  usando  materiais  e  acabamentos 
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 idên�cos  aos  existentes  no  local.  Os  detritos  resultantes  das  operações  de  transporte  ao  longo  de 
 qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas. 

 A  CONTRATADA  se  obriga  a  re�rar  do  canteiro  de  obras  quaisquer  materiais  porventura  impugnados  pela 
 FISCALIZAÇÃO. 

 Todas  as  taxas,  despesas,  impostos,  demais  obrigações  fiscais  e  providências  necessárias  à  obtenção  de 
 licenças,  aprovações,  franquias  e  alvarás  necessárias  aos  serviços  serão  encargo  da  CONTRATADA, 
 inclusive  o  pagamento  de  emolumentos  referentes  aos  serviços  de  engenharia  e  à  segurança  pública,  bem 
 assim  atender  ao  pagamento  de  seguro  de  pessoal,  despesas  decorrentes  das  leis  trabalhistas  e  impostos, 
 de consumo de água, luz, força, que digam respeito aos serviços contratados. 

 A CONTRATADA deverá providenciar, com a urgência possível: 

 ⚫  As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao  CREA/CAU, nos termos da Lei 6496/77; 

 ⚫  Toda  a  documentação  necessária  junto  ao  INSS,  Delegacia  Regional  do  Trabalho, 
 concessionárias  de  serviços  públicos  e  demais  órgãos  per�nentes;  O  UNFPA  não  poderá  ser 
 responsabilizado  direta  ou  indiretamente  por  questões  trabalhistas  ou  eventuais  acidentes  de 
 trabalho. A responsabilidade é total da empresa contratada. 

 Os  materiais  a  serem  empregados,  bem  como  os  serviços  de  engenharia  e  os  serviços  a  serem 
 executados, deverão obedecer rigorosamente: 

 ⚫  às normas e especificações constantes deste caderno  e desenhos; 

 ⚫  às normas da ABNT; 

 ⚫  aos regulamentos das Empresas Concessionárias; 

 ⚫  às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 ⚫  às normas internacionais consagradas, na falta  das normas da ABNT; 

 A  CONTRATADA  deverá  abrir  DIÁRIO  DE  OBRA  para  acompanhamento  dos  serviços  assinado  pelo 
 engenheiro  responsável  e  todo  e  qualquer  acontecimento  deverá  ser  anotado  no  mesmo  em  3  (três)  vias. 
 Deverão constar, dentre outros: 

 ⚫  as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

 ⚫  as consultas à FISCALIZAÇÃO; 

 ⚫  as datas de conclusão das etapas, caracterizadas  de acordo com o cronograma aprovado; 

 ⚫  os acidentes ocorridos na execução dos serviços  de engenharia ou serviço; 

 ⚫  as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

 ⚫  a  eventual  escassez  de  material  que  resulte  em  dificuldade  para  execução  dos  serviços  de 
 engenharia e/ou serviço; 

 ⚫  medições das etapas de serviços de engenharia e  respec�vos valores a serem faturados; 

 ⚫  outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam  ser objeto de registro. 
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 A  CONTRATADA  deverá  manter  no  escritório  dos  serviços  de  engenharia,  em  ordem,  cópias  de  todos  os 
 projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações. 

 Correrá  por  conta  exclusiva  da  CONTRATADA  a  responsabilidade  por  quaisquer  acidentes  no  trabalho  de 
 execução  dos  serviços  de  engenharias,  bem  como  as  indenizações  que  possam  vir  a  ser  devidas  a  terceiros 
 por fatos relacionados com os serviços de engenharia, ainda que ocorridos fora do canteiro. 

 A  CONTRATADA  não  poderá  subempreitar  o  total  dos  serviços  de  engenharias  a  ela  adjudicado,  salvo 
 quanto  à  itens  que,  por  sua  especialização,  requeiram  o  emprego  de  firmas  ou  profissionais 
 especialmente  habilitados  e,  neste  caso,  mediante  prévia  autorização  da  FISCALIZAÇÃO.  A 
 responsabilidade  sobre  esses  serviços  não  será  transmi�da  aos  subcontratados  perante  a  CONTRATANTE. 
 A  CONTRATADA  deverá  sempre  responder  direta  e  exclusivamente  pela  fiel  observância  das  obrigações 
 contratuais. 

 Os  serviços  de  engenharia  só  se  darão  por  concluídos  após  o  término  de  todas  as  etapas  especificadas, 
 re�rada dos entulhos, completa limpeza de todas as áreas trabalhadas, teste de todos os equipamentos. 

 A  CONTRATADA  deverá  elaborar  um  Plano  de  Gestão  de  Resíduos  da  Construção  conforme  a  resolução 
 307  do  CONAMA  e  a  legislação  vigente.  Esse  plano  visa  viabilizar  mecanismos  para  maximizar  a  redução, 
 reu�lização,  reciclagem,  e  quando  estes  não  forem  possíveis,  a  correta  des�nação  dos  Resíduos  da 
 Construção  Civil.  Deverá  redirecionar  os  resíduos  recicláveis  de  volta  ao  processo  para  a  fabricação  de 
 novos  materiais  por  meio  do  seu  encaminhamento  aos  pontos  de  recolhimento  de  materiais  recicláveis  da 
 construção  civil  ou  através  da  sua  doação  para  coopera�vas  de  catadores  de  materiais  recicláveis  através 
 de  Termo  de  Doação.  A  CONTRATADA  deverá  documentar  todo  o  planejamento  e  estratégias  deste  plano 
 durante todo o projeto, através de relatórios periódicos que deverão ser entregues à CONTRATANTE. 

 Antes  do  recebimento  final  dos  serviços  de  engenharia,  as  galerias,  as  coberturas,  os  arruamentos,  as 
 calçadas  e  demais  áreas  ocupadas  pela  CONTRATADA,  relacionadas  com  os  serviços  de  engenharia, 
 deverão  ser  limpas  de  todo  o  lixo,  excesso  de  material,  estruturas  temporárias  e  equipamentos.  As 
 tubulações,  valetas  e  a  drenagem  deverão  ser  limpas  de  quaisquer  depósitos  resultantes  dos  serviços  da 
 CONTRATADA  e  conservadas  até  que  a  inspeção  final  tenha  sido  feita.  Deverão  ser  atendidas  as 
 recomendações do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
 Civil. 

 Providenciar  acesso  facilitado  à  área  des�nada  à  coleta  e  ao  armazenamento  de  materiais  recicláveis  da 
 edificação,  bem  como  aos  resíduos  da  construção  civil,  de  acordo  com  o  Plano  de  Gerenciamento  de 
 Resíduos da Construção Civil. 

 Até  que  seja  no�ficada  pela  CONTRATANTE  sobre  a  aceitação  final  dos  serviços,  a  CONTRATADA  será 
 responsável  pela  conservação  dos  mesmos,  e  deverá  tomar  precauções  para  evitar  prejuízos  ou  danos  a 
 quaisquer  de  suas  partes,  provocados  pela  ação  de  elementos  estranhos  ou  qualquer  outra  causa,  quer 
 surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução. 

 Ao  dar  por  encerrado  o  seu  trabalho,  a  CONTRATADA  oficiará  à  FISCALIZAÇÃO  solicitação  de  vistoria  para 
 entrega  dos  serviços  de  engenharia.  Após  a  realização  desta  vistoria,  a  FISCALIZAÇÃO  lavrará  TERMO  DE 
 RECEBIMENTO  PROVISÓRIO,  desde  que  não  haja  serviços  que  necessitem  de  revisão  ou  correção  para  o 
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 cumprimento  do  objeto  contratual  e  que  sejam  considerados  pela  UNFPA  em  condições  de  ocupação  e 
 funcionamento.  Após  a  emissão  desse  termo  será  iniciada  a  contagem  do  prazo  de  garan�a  dos  materiais 
 e  serviços  contratados  e  entrega  do  projeto  concluído.  O  TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  será 
 fornecido em até 90 dias após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

 A  FISCALIZAÇÃO  terá  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a  solicitação  de  vistoria  para  entrega  dos  serviços 
 de engenharia, para elaborar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

 A  lavratura  do  TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  não  exime  a  CONTRATADA,  em  qualquer  época,  das 
 garan�as  concebidas  e  das  responsabilidades  assumidas  em  Contrato  e  por  força  das  disposições  legais 
 em  vigor  (Lei  3071  -  Código  Civil),  que  definem  um  prazo  de  05  anos  como  garan�a  dos  serviços  de 
 engenharia. 

 A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou subs�tuição do funcionário, caso julgue necessário. 

 Caso  a  ausência  do  funcionário  durante  a  visita  da  Fiscalização  não  seja  julgada  procedente,  haverá  glosa 
 do valor correspondente ao dia na fatura. 

 O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização solicitar. 

 5.  SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

 5.1  Taxas e Emolumentos 

 A.  A  CONTRATADA  será  responsável  por  todas  as  taxas  e  despesas  administra�vas  e  legais  referente 
 aos serviços de engenharia. 

 5.2  Administração dos serviços de engenharia 

 5.2.1.  Tipo: Engenheiro e Mestre de Obras 

 5.2.1.1.  Aplicação: 

 A.  Mão  de  obra  necessária  para  Administração  dos  serviços  de  engenharia,  formada  por  Engenheiro 
 Civil e Mestre de Obras. 

 5.2.1.2.  Caracterís�cas Técnicas / Especificação: 

 A.  A  contratada  deverá  manter  funcionários  (engenheiro  e  mestre  de  obras),  com  o  cargo 
 comprovado  na  carteira  profissional  e  que  faça  parte  do  quadro  de  funcionários  da  CONTRATADA, 
 durante todo o período dos serviços de engenharia. 

 B.  Os  serviços  serão  realizados  em  turnos  diurnos  e  noturnos;  quando  houver  barulho  ou  demais 
 implicações na ro�na do edi�cio, os mesmos deverão ser realizados à noite. 

 C.  Cópia  da  carteira  de  trabalho,  comprovando  a  função,  deverá  ser  entregue  à  FISCALIZAÇÃO  num 
 prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 
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 D.  A  FISCALIZAÇÃO  poderá  solicitar  o  afastamento  ou  subs�tuição  do  funcionário,  caso  julgue 
 necessário. 

 E.  Caso  a  ausência  do  funcionário  durante  a  visita  da  FISCALIZAÇÃO  não  seja  julgada  procedente, 
 haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura. 

 F.  Caso  haja  afastamento  jus�ficável  do  funcionário  (férias,  licença  médica,  etc.)  a  Contratada  deverá 
 providenciar subs�tuto durante o período. 

 G.  O engenheiro responsável deverá estar presente  sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar. 

 5.2.1.3.  Observações: 

 A.  Não  será  jus�fica�va  de  adi�vo  financeiro  a  prorrogação  do  prazo  dos  serviços  de  engenharia  em 
 virtude do descumprimento do cronograma dos serviços de engenharia. 

 5.2.2.  Tipo: Demais Funcionários Administra�vos e Técnicos 

 5.2.2.1.  Aplicação: 

 A.  Mão  de  obra  necessária  para  Administração  dos  serviços  de  engenharia,  além  do  engenheiro  e 
 mestre  de  obras  supra  citados.  Inclui  também  visitas  pontuais  de  engenheiros  especialistas  para 
 determinadas especificidades. 

 5.2.2.2.  Caracterís�cas Técnicas / Especificação: 

 A.  O  corpo  administra�vo  será  formado  por  equipe  a  ser  dimensionada  pela  CONTRATADA,  podendo 
 possuir  almoxarifes,  apontadores,  estagiários,  vigilantes  e  todo  aquele  profissional  que  julgar 
 necessário. 

 B.  Todos  os  funcionários  da  equipe  deverão  fazer  parte  do  corpo  funcional  da  CONTRATADA, 
 comprovado por carteira de trabalho. 

 C.  A  CONTRATADA  deverá  prever  visitas  periódicas  de  profissionais  técnicos  gabaritados  e 
 especialistas  nas  diversas  áreas  dos  serviços  de  engenharias  (estrutura,  elétrica,  lógica,  etc.)  de 
 forma a dirimir dúvidas de execução bem como garan�r a qualidade da execução dos serviços. 

 D.  A  CONTRATANTE  ou  a  FISCALIZAÇÃO  também  poderão  solicitar  tais  visitas,  sempre  que  julgarem 
 necessárias. 

 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTARIA 

 A.  Os  equipamentos  e  ferramentaria  abaixo  deverão  ser  u�lizados  conforme  sua  necessidade  nas 
 a�vidades desenvolvidas. 

 5.3  Uniforme 

 5.3.1.  Aplicação: 

 A.  Todos  os  funcionários  deverão  u�lizar  uniforme  composto  por  calça  comprida,  camisa  com 
 iden�ficação da CONTRATADA e calçado adequado. 
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 5.3.2.  Caracterís�cas Técnicas / Especificação: 

 A.  Tais  peças  deverão  ser  sempre  repostas  de  forma  que  sejam  man�das  suas  caracterís�cas  de 
 segurança, de proteção e esté�ca. 

 5.3.3.  Equipamentos de Proteção Individual 

 5.3.3.1.  Aplicação: 

 A.  Todos  os  funcionários  deverão  u�lizar  os  equipamentos  de  proteção  individual  adequados  às 
 a�vidades e conforme às normas per�nentes. 

 5.3.3.2.  Normas Específicas: 

 A.  Norma Regulamentadora NR-6 

 5.3.3.3.  Caracterís�cas Técnicas / Especificação: 

 A.  Todos os equipamentos de proteção individual deverão  possuir selo de garan�a do Inmetro. 

 B.  Serão  de  uso  obrigatório,  conforme  disposto  na  Norma  Regulamentadora  NR-6,  os  seguintes 
 equipamentos: 

 I.  Capacete de Segurança 

 A.  Para  trabalhos  em  que  haja  risco  de  lesões  decorrentes  de  queda  ou  projeção  de  objetos,  impactos 
 contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcionário. 

 II. Protetores Faciais 

 A.  Para  trabalhos  que  ofereçam  perigo  de  lesão  por  projeção  de  fragmentos  e  respingos  de  líquidos, 
 bem como por radiações nocivas. 

 III. Óculos de Segurança Contra Impactos 

 A.  Para trabalhos que possam causar ferimentos nos  olhos. 

 IV. Óculos de Segurança Contra Radiações 

 A.  Para  trabalhos  que  possam  causar  irritação  nos  olhos  e  outras  lesões  decorrentes  da  ação  de 
 radiações. 

 V. Óculos de Segurança Contra Respingos 

 A.  Para  trabalhos  que  possam  causar  irritações  nos  olhos  e  outras  lesões  decorrentes  da  ação  de 
 líquidos agressivos. 

 VI. Luvas e Mangas de Proteção 

 A.  Para  trabalhos  em  que  haja  possibilidade  do  contato  com  substâncias  corrosivas  ou  tóxicas, 
 materiais  abrasivos  ou  cortantes,  equipamentos  energizados,  materiais  aquecidos  ou  quaisquer 
 radiações perigosas. 

 B.  Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona  plas�ficada, de borracha ou de neoprene. 
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 VII. Botas de Borracha ou de PVC 

 A.  Para  trabalhos  executados  em  locais  molhados  ou  lamacentos,  especialmente  quando  na  presença 
 de substâncias tóxicas. 

 VIII. Calçados de Couro 

 A.  Para trabalho em locais que apresentem riscos de  lesão dos pés. 

 IX. Cinto de Segurança 

 A.  Para trabalhos em que haja risco de queda 

 X. Protetores auriculares 

 A.  Para  trabalhos  realizados  em  locais  em  que  o  nível  do  ruído  seja  superior  ao  estabelecido  na  NR15, 
 “A�vidades e Operações Insalubres”. 

 XI. Respiradores Contra Poeira 

 A.  Para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

 XII. Máscaras para jato de Areia 

 A.  Para trabalhos de limpeza por abrasão, através  de jato de areia. 

 XIII. Respiradores e Máscaras de Filtro Químico 

 A.  Para  trabalhos  que  ofereçam  riscos  provenientes  de  ocorrência  de  poluentes  atmosféricos  em 
 concentrações prejudiciais à saúde. 

 XIV. Avental de Raspa 

 A.  Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de  dobragem e armação de ferros. 

 5.3.3.4.  Observações: 

 A.  A  CONTRATADA  deverá  manter  mínimo  capacetes,  na  cor  branca,  para  atender  as  visitas  da 
 FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE. 

 6.  LIMPEZA GERAL E FINAL 

 A.  Diariamente  os  serviços  de  engenharia  deverão  ser  limpos  de  forma  a  garan�r  condições  de 
 trabalho nas áreas adjacentes aos serviços de engenharia. 

 B.  Durante  a  execução  dos  serviços,  todos  os  equipamentos  e  mobiliário  deverão  estar  devidamente 
 protegidos contra sujeiras provenientes dos serviços de engenharia. 
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 C.  Durante  a  fase  de  demolição,  a  limpeza  terá  periodicidade  diária.  Após  esta  fase,  a  periodicidade 
 será semanal. 

 D.  Qualquer  dano  causado  ao  mobiliário  e  equipamentos  durante  o  período  dos  serviços  de 
 engenharia serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

 6.1  Remoção de entulho 

 14.1.1. Aplicação: 

 A. Durante todo o período dos serviços de engenharia. 

 14.1.2. Caracterís�cas Técnicas / Especificação: 

 A.  Será  removido  todo  entulho,  conforme  o  Plano  de  Gestão  dos  Resíduos  da  Construção  Civil  as 
 normas do Órgão Público responsável. 

 B.  Não  poderá  haver  acúmulo  de  entulho  nos  serviços  de  engenharia,  sendo  que  sua  re�rada 
 ocorrerá periodicamente. 

 C.  Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas. 

 D.  Todo entulho deve ser re�rado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 

 6.2  Limpeza Final 

 14.2.1. Aplicação: 

 A. Limpeza para entrega dos serviços de engenharia. 

 14.2.2. Caracterís�cas Técnicas / Especificação: 

 A.  Todas  as  alvenarias,  reves�mentos,  pavimentações,  vidros,  etc,  serão  limpos  abundantemente  e 
 cuidadosamente  lavados,  de  modo  a  não  serem  danificadas  outras  partes  dos  serviços  de 
 engenharia por estes serviços de limpeza. 

 B.  Deverão  ser  removidos  salpicos  de  argamassa,  manchas  e  salpicos  de  �nta  em  todos  os 
 reves�mentos, inclusive vidros. 

 C.  Todos  os  produtos  de  limpeza  que  serão  aplicados  nos  reves�mentos  deverão  ser  testados  na 
 super�cie  antes  de  sua  u�lização,  verificando  se  não  haverá  alterações  e  danos  aos  seus 
 acabamentos. 

 7.  LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A.  O  Fundo  de  População  das  Nações  Unidas  está  localizado  no  SEN  Quadra  802  Conjunto  C  Lote  17  – 
 Brasília DF, CEP 70800-400. 

 B.  O período para execução total dos serviços será de  60 dias após a assinatura do contrato. 
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 8.  VISTORIA TÉCNICA 

 A.  As  empresas  interessadas  na  par�cipação  do  processo,  poderão  realizar  vistoria  técnica  no  local, 
 nos  dias  26,  29  e  30  de  novembro  de  2021,  no  período  da  manhã  –  10  às  12hs.  A  empresa 
 interessada  deverá  agendar  a  vistoria  previamente  (até  29/11/21  às  12hs)  por  meio  do  email 
 compras.brasil@unfpa.org  com o assunto,  vistoria técnica - RFQ Nº UNFPA/BRA/RFQ/2021/014. 

 9.  FORMA DE PAGAMENTO 

 A.  O  pagamento  deverá  ser  realizado  por  etapas,  após  a  conclusão  de  cada  serviço  descrito  neste  TOR, 
 seguido  da  aprovação  do  fiscal  responsável,  determinado  pelo  UNFPA.  Após  aprovação  o  serviço 
 será pago em até 15 dias corridos. 

 10.  CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 •        Conformidade com os requisitos listados no presente documento; 
 •  Atendimento  aos  requisitos  obrigatórios  descritos  abaixo,  incluindo  a  capacidade  da 

 organização  de  entregar  os  serviços  com  nível  de  especialização  técnica  e  de  acordo  com  o 
 presente Termo de Referência; 

 •  Apresentação  da  proposta  financeira  (montante  global  e  desdobramento  de  itens  no 
 formulário de cotação de preços); 

 •  Será  considerada  vencedora  do  certame  a  empresa  que  apresentar  maior  combinação  de 
 nota técnica e preço. 

 Apresentação da Proposta 

 A proposta deverá incluir os seguintes documentos (critérios de classificação de conformidade): 

 •        Documento 01: Proposta técnica incluindo 
 •  Experiências  anteriores  da  empresa  em  um  por�ólio  e  documento  comprobatório  da 

 legalidade do negócio - Contrato social e credenciamento no CREA. 
 •       Atestados de capacidade técnica compa�veis com o objeto do edital 
 •  Um  resumo  conciso  dos  profissionais  que  serão  designados  para  a  execução  da 

 reforma,  incluindo  uma  breve  descrição  da  divisão  de  funções  e  responsabilidades  dos 
 membros  da  equipe  -  Preferencialmente  currículos  ou  link  dos  currículos,  atestados  ou 
 contratos de serviço. 

 •        Documento 02: Proposta financeira 
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 •  Oferta  financeira  em  Reais,  assinada  com  validade  de  90  dias  no  template  do 
 formulário  de  cotação  de  preços.  Caso  a  proposta  seja  apresentada  em  outras  moedas, 
 ela  será  comparada  com  as  apresentadas  em  reais  de  acordo  com  a  Taxa  de  Operações 
 de  câmbio  da  ONU  do  mês  da  apresentação  da  proposta.  Empresas  brasileiras  só 
 podem apresentar propostas em reais, devido a legislação nacional. 

 11.  Requerimentos Obrigatórios 

 A empresa deverá possuir os requisitos mínimos abaixo: 

 Perfil  da Organização/empresa 

 -  Credenciamento  junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  (CREA)  ou  Conselho  de 
 Arquitetura e Urbanismo (CAU) habilitado para os serviços descritos neste Termo de Referência. 
 -  Para  receber  a  maior  nota  do  critério  de  avaliação  a  empresa  deve  pelo  menos  ter  3 
 anos  de  experiência  na  execução  de  obras  de  reforma  similares  com  a  do  presente  termo  de 
 referência.  Para  fins  de  comprovação  da  presente  experiência,  a  empresa  deverá  apresentar 
 atestados  de  capacidade  técnica  e  por�ólios  que  comprovem  habilidade  técnica  para  o 
 desempenho  da  reforma.  Os  atestados  devem  ser  emi�dos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público 
 ou privado. 

 . 
 Equipe Profissional: 

 01 Engenheiro Civil, a ser o responsável técnico pela obra com: 

 •        Graduação em Engenharia Civil, com devido registro no MEC. 
 •        Registro profissional no CREA ou CAU, com a devida apresentação do mesmo. 
 •  Para  receber  a  maior  nota  do  critério  de  avaliação  o/a  profissional  deve  apresentar 

 experiência  mínima  de  3  anos  em  obras  de  reforma  similares  ao  presente  edital.  Para  fins 
 de  comprovação  deste  requisito  o  profissional  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade 
 técnica, anotação de responsabilidade técnica ou contratos de trabalho. 
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 Anexo 1.1 

 ATESTADO PARA VISTORIA 

 Atesto  que  a  Pessoa  Jurídica_________________,  por  intermédio  do/a  Sr(a)____________, 
 CPF:_________________,  vistoriou  as  instalações  do  UNFPA  em  Brasília/DF,  conforme  Edital 
 ______________. 

 Declaro  que  me  foi  dado  acesso  às  instalações  da  UNFPA  supracitado,  bem  como  foram  esclarecidas  todas 
 as  questões  por  mim  suscitadas,  e  também  que  a  empresa  tem  pleno  conhecimento  de  todas  as  condições 
 relacionadas à execução dos serviços em Edital. 

 Brasília/DF, XX de novembro de 2021. 

 Assinatura do declarante: _________________________ 

 Assinatura UNFPA: ___________________________ 
 Jaqueline Prado 
 Opera�ons Manager a.i. 
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 Anexo III: 

 Será enviada ordem de compra para a licitante vencedora que está condicionada às condições gerais de 
 contrato abaixo 

 Condições Gerais de Contratos para o Fornecimento de Bens e/ou Serviços 

 1.  STATUS LEGAL DAS PARTES: 
 O  Contratado  será  considerado  como  tendo  o  status  legal  de  um  contratado  independente  perante  o  Fundo  de 
 População  das  Nações  Unidas  (doravante  denominado  “UNFPA”).  O  pessoal  e  os  subcontratados  do  Contratado 
 não serão considerados, em nenhuma hipótese, como empregados ou agentes do UNFPA. 

 2.  FONTE DAS INSTRUÇÕES: 
 O  Contratado  não  deverá  buscar  nem  aceitar  instruções  de  qualquer  autoridade  externa  ao  UNFPA  com  relação 
 ao  cumprimento  de  suas  obrigações  segundo  o  Contrato.  Caso  alguma  autoridade  externa  ao  UNFPA  venha  a 
 impor  instruções  ou  restrições  ao  cumprimento  deste  instrumento  pelo  Contratado  conforme  aqui  previsto,  o 
 Contratado  deverá  imediatamente  no�ficar  o  UNFPA  a  respeito  e  fornecer  toda  a  assistência  exigida  pelo 
 UNFPA.  O  Contratado  não  tomará  nenhuma  medida  com  relação  ao  cumprimento  de  suas  obrigações  nos 
 termos  do  Contrato  que  possam  afetar  nega�vamente  os  interesses  do  UNFPA,  pois  o  Contratado  cumprirá 
 suas obrigações es�puladas no Contrato com o máximo de observância aos interesses do UNFPA. 

 3.  RESPONSABILIDADE PELOS EMPREGADOS: 
 Na  medida  em  que  o  Contrato  envolva  a  prestação  de  quaisquer  serviços  ao  UNFPA  pelos  oficiais,  empregados, 
 agentes,  servidores,  subcontratados  ou  outros  representantes  do  Contratado  (em  conjunto,  denominados 
 “pessoal” do Contratado), aplicar-se-ão as seguintes disposições: 
 3.1  --  O  Contratado  será  responsável  pela  competência  técnica  e  profissional  do  pessoal  que  designar  para 
 prestação  do  trabalho  segundo  este  Contrato,  selecionando  indivíduos  confiáveis  e  competentes,  os  quais 
 deverão  ser  capazes  de  cumprir  as  obrigações  contratuais  eficazmente  e,  ao  fazê-lo,  respeitarão  as  leis  locais  e 
 atenderão o mais alto padrão moral e de conduta é�ca. 
 3.2  -- Por opção e exclusivo critério do UNFPA: 
 3.2.1  --  as  qualificações  do  pessoal  proposto  pelo  Contratado  (por  ex.,  curriculum  vitae  )  poderão  ser 
 analisadas pelo UNFPA antes que esse pessoal execute quaisquer obrigações previstas no Contrato; 
 3.2.2  --  qualquer  pessoal  proposto  pelo  Contratado  para  o  cumprimento  das  obrigações  es�puladas  no 
 Contrato  poderá  ser  entrevistado  pela  equipe  ou  pelos  oficiais  do  UNFPA  anteriormente  à  execução  das 
 obrigações previstas no Contrato; e, 
 3.2.3  --  nos  casos  em  que,  segundo  o  Ar�go  3.2.1  ou  3.2.2,  acima,  o  UNFPA  �ver  analisado  as  qualificações 
 do pessoal do Contratado, o UNFPA poderá recusar ou aceitar esse pessoal. 

 3.3  --  Exigências  especificadas  no  Contrato  com  relação  ao  número  ou  às  qualificações  do  pessoal  do 
 Contratado  poderão  ser  alteradas  durante  o  cumprimento  do  Contrato.  Essas  alterações  serão  feitas  somente 
 após  no�ficação  por  escrito  a  respeito  da  alteração  proposta  e  mediante  acordo  por  escrito  entre  as  Partes 
 para tanto, sujeito ao seguinte: 
 3.3.1  --  O  UNFPA  poderá,  a  qualquer  momento,  solicitar,  por  escrito,  a  re�rada  ou  a  subs�tuição  de  qualquer 
 membro  do  pessoal  do  Contratado,  sendo  que  tal  solicitação  não  será  negada  pelo  Contratado  sem  a  devida 
 jus�fica�va. 
 3.3.2  --  Qualquer  membro  do  pessoal  do  Contratado  designado  para  a  execução  das  obrigações  previstas  no 
 Contrato  não  poderá  ser  re�rado  nem  subs�tuído  sem  o  consen�mento  prévio  e  por  escrito  do  UNFPA,  o  qual 
 não poderá ser negado sem jus�fica�va razoável. 

 32 

DocuSign Envelope ID: 786D9395-56DF-473D-9AAC-23609E33B3BA



 3.3.3  --  A  re�rada  ou  subs�tuição  de  pessoal  do  Contratado  será  realizada  o  mais  rapidamente  possível  de 
 maneira a não afetar o cumprimento das obrigações previstas no Contrato. 
 3.3.4  --  Todas  as  despesas  rela�vas  à  re�rada  ou  subs�tuição  do  pessoal  do  Contratado  deverão,  em  todos 
 os casos, ficar a cargo exclusivamente do Contratado. 
 3.3.5  --  A  solicitação  do  UNFPA  para  a  re�rada  ou  subs�tuição  de  pessoal  do  Contratado  não  será 
 considerada  como  uma  rescisão,  no  todo  ou  em  parte,  do  Contrato,  sendo  que  o  UNFPA  não  terá  nenhuma 
 responsabilidade quanto ao pessoal re�rado ou subs�tuído. 
 3.3.6  --  Se  alguma  solicitação  de  re�rada  ou  subs�tuição  do  pessoal  do  Contratado  não  for  baseada  em 
 descumprimento  ou  falta  do  Contratado  quanto  à  execução  de  suas  obrigações  conforme  previstas  no 
 Contrato,  conduta  irregular  do  pessoal,  ou  incapacidade  de  trabalhar  em  conjunto  com  os  oficiais  ou  com  a 
 equipe  do  UNFPA,  neste  caso,  o  Contratado  não  será  responsável,  em  razão  de  tal  solicitação  de  re�rada  ou 
 subs�tuição  de  seu  pessoal,  por  qualquer  atraso  no  cumprimento,  pelo  Contratado,  de  suas  obrigações 
 previstas  no  contrato  que  seja,  substancialmente,  resultante  do  fato  de  tal  pessoal  ter  sido  re�rado  ou 
 subs�tuído. 
 3.4  --  Nenhuma  das  disposições  dos  Ar�gos  3.2  e  3.3,  acima,  poderá  ser  interpretada  de  maneira  a  criar 
 quaisquer  obrigações  por  parte  do  UNFPA  com  relação  ao  pessoal  do  Contratado  designado  para  realizar  o 
 trabalho  nos  termos  do  Contrato,  sendo  que  esse  pessoal  permanecerá  sob  a  exclusiva  responsabilidade  do 
 Contratado. 

 4.  CESSÃO: 
 4.1  --  Exceto  conforme  previsto  no  Ar�go  4.2,  abaixo,  o  Contratado  não  poderá  ceder,  transferir,  empenhar 
 ou  de  alguma  forma  alienar  o  Contrato,  ou  qualquer  parte  deste,  ou  qualquer  de  seus  direitos,  suas 
 reivindicações  ou  obrigações  nos  termos  do  Contrato,  salvo  mediante  a  autorização  prévia  e  por  escrito  do 
 UNFPA.  Qualquer  cessão,  transferência,  penhor  ou  outro  �po  de  alienação  não  autorizada,  ou  a  tenta�va  de 
 fazê-lo,  não  obrigará  o  UNFPA.  Exceto  conforme  permi�do  com  relação  aos  subcontratados  aprovados,  o 
 Contratado  não  delegará  nenhuma  de  suas  obrigações  previstas  neste  Contrato,  salvo  mediante  o 
 consen�mento  prévio  e  por  escrito  do  UNFPA.  Qualquer  delegação  [de  obrigações]  não  autorizada,  ou  a 
 tenta�va de fazê-lo, não obrigará o UNFPA. 

 4.2  --  O  Contratado  poderá  ceder  ou  de  outra  forma  transferir  o  Contrato  à  en�dade  sobrevivente 
 resultante de uma reorganização das operações do Contratado, contanto que: 
 4.2.1  --   tal reorganização não seja o resultado de falência, recuperação ou outro processo similar; e 
    4.2.2  --  a  reorganização  decorra  de  uma  venda,  fusão  ou  aquisição  de  todos  ou  substancialmente  todos  os 
 a�vos ou par�cipação societária do Contratado; e, 
 4.2.3  --  o  Contratado  imediatamente  no�fique  o  UNFPA  sobre  tal  cessão  ou  transferência  o  mais  breve 
 possível; e, 
 4.2.4  --  o  cessionário  ou  des�natário  da  transferência  concorde,  por  escrito,  em  obrigar-se  a  todos  os  termos 
 e  condições  do  Contrato,  sendo  tal  documento  imediatamente  fornecido  ao  UNFPA  a  seguir  à  cessão  ou 
 transferência. 

 5.  SUBCONTRATAÇÃO: 
 Na  hipótese  de  o  Contratado  necessitar  de  serviços  de  subcontratados,  o  Contratado  deverá  obter  a  aprovação 
 prévia  e  por  escrito,  bem  como  a  liberação  do  UNFPA,  para  todos  os  subcontratados.  A  aprovação  do  UNFPA 
 com  relação  a  algum  subcontratado  não  eximirá  o  Contratado  de  nenhuma  de  suas  obrigações  previstas  neste 
 Contrato.  Os  termos  de  qualquer  subcontrato  ficarão  sujeitos  às  disposições  deste  instrumento  e  estarão  em 
 conformidade com o presente. 

 6.  AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS AOS OFICIAIS: 
 6.1  --  O  Contratado  garante  que  não  ofereceu  nem  irá  oferecer  nenhum  bene�cio  direto  ou  indireto 
 decorrente ou rela�vo à execução do Contrato ou à sua contratação a qualquer representante, oficial, 
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 funcionário  ou  outro  agente  do  UNFPA.  O  Contratado  reconhece  e  concorda  que  a  violação  desta  disposição 
 cons�tuirá violação de um termo essencial do Contrato. 
 6.2  –  PRESENTES  E  HOSPITALIDADE:  O  UNFPA  mantém  uma  polí�ca  de  “tolerância  zero”  e  não  aceita 
 nenhum  �po  de  presente  ou  qualquer  oferta  de  hospitalidade  além  daquela  de  natureza  representacional.  O 
 UNFPA  não  aceitará  viagens  recrea�vas  para  eventos  espor�vos  ou  culturais,  parques  temá�cos  ou  ofertas  de 
 férias,  transporte,  ou  convites  para  almoços  ou  jantares  extravagantes.  O  UNFPA  espera  que  seus  Contratados 
 não  ofereçam  nenhum  bene�cio  tais  como  bens  ou  serviços  gratuitos  ou  uma  posição  de  trabalho  ou 
 oportunidade  de  vendas  a  algum  membro  ou  ex-membro  da  equipe  do  UNFPA  a  fim  de  facilitar  as  operações 
 de fornecedores com o UNFPA. 
 6.3  –  CONFLITO  DE  INTERESSES:  Qualquer  suborno,  comissão,  brinde  ou  vantagem  concedida,  prome�da 
 ou  oferecida  pelo  Contratado,  ou  em  seu  nome,  ou  por  seu  sócio,  agente  ou  servidor,  com  relação  à  obtenção 
 ou  execução  deste  ou  de  qualquer  outro  contrato  com  o  Comprador  sujeitará  o  Contratado,  além  de  acarretar 
 responsabilidade  penal  em  que  vier  a  incorrer,  ao  cancelamento  deste  e  de  todos  os  outros  contratos,  bem 
 como  ao  pagamento  de  perdas  e  danos  resultantes  de  tal  cancelamento.  O  Comprador  terá  então  o  direito  de 
 deduzir  o  valor  assim  devido  de  qualquer  montante  que,  do  contrário,  seria  devido  ao  Contratado  nos  termos 
 deste  ou  de  qualquer  outro  contrato/cláusula,  devido  segundo  esta  cláusula,  que  poderá  ser  encaminhado 
 para arbitragem]. 

 7.  AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 
 Na  medida  em  que  o  Contrato  se  referir  a  qualquer  aquisição  de  mercadorias,  no  todo  ou  em  parte,  e  salvo 
 disposição  específica  em  contrário  no  Contrato,  as  seguintes  condições  serão  aplicadas  às  aquisições  de 
 mercadorias nos termos do Contrato: 
 7.1  –  ENTREGA  DAS  MERCADORIAS:  O  Contratado  deverá  entregar  ou  disponibilizar  as  mercadorias,  e  o 
 UNFPA  deverá  recebê-las  no  local  de  entrega  designado  e  no  prazo  de  entrega  de  mercadorias  es�pulado  no 
 Contrato.  O  Contratado  deverá  fornecer  ao  UNFPA  a  documentação  da  remessa  (inclusive  conhecimentos  de 
 embarque,  conhecimentos  aéreos  e  faturas  comerciais)  conforme  especificado  no  Contrato,  ou  outro 
 procedimento  habitualmente  u�lizado  no  comércio.  Todos  os  manuais,  instruções,  demonstrações  e  quaisquer 
 outras  informações  relevantes  das  mercadorias  deverão  estar  no  idioma  inglês,  salvo  especificação  em 
 contrário  no  Contrato.  Salvo  disposição  diversa  no  Contrato  (inclusive,  em  qualquer  “INCOTERM”  ou  termo 
 comercial  similar),  o  risco  total  de  perda,  danos,  ou  destruição  das  mercadorias  ficará  por  conta 
 exclusivamente  do  Contratado  até  a  entrega  �sica  das  mercadorias  ao  UNFPA  segundo  os  termos  do  Contrato. 
 A  entrega  das  mercadorias  não  será  considerada,  por  si  só,  como  uma  aceitação  das  mercadorias  por  parte  do 
 UNFPA. 
 7.2  –  INSPEÇÃO  DAS  MERCADORIAS:  Se  o  Contrato  dispuser  que  as  mercadorias  poderão  ser 
 inspecionadas  antes  da  entrega,  o  Contratado  deverá  no�ficar  o  UNFPA  quando  as  mercadorias  es�verem 
 prontas  para  a  inspeção  pré-entrega.  Não  obstante  a  inspeção  anterior  à  entrega,  o  UNFPA  ou  seus  agentes  de 
 inspeção  designados  poderão  também  inspecionar  as  mercadorias  quando  da  entrega,  a  fim  de  confirmar  que 
 as mercadorias estejam de acordo com as especificações aplicáveis ou outras exigências do Contrato. 
 7.3  –  EMBALAGEM  DAS  MERCADORIAS:  O  Contratado  deverá  embalar  as  mercadorias  para  entrega  de 
 acordo  com  os  mais  altos  padrões  de  embalagem  de  exportação  para  o  �po  e  as  quan�dades  e  modalidades 
 de  transporte  das  mercadorias.  As  mercadorias  deverão  ser  embaladas  e  marcadas  de  maneira  correta  de 
 acordo  com  as  instruções  de  envio  anexas  ao  Contrato  ou,  do  contrário,  conforme  o  costume  do  comércio,  e  de 
 acordo com as exigências impostas pela lei aplicável ou pelos transportadores e fabricantes das mercadorias. 
 7.4  --  TRANSPORTE  &  FRETE:  Salvo  especificação  em  contrário  constante  do  Contrato  (inclusive  em 
 qualquer “INCOTERM” ou termo comercial similar), o Contratado será 
 unicamente  responsável  pelas  providências  de  transporte  e  pelo  pagamento  do  frete  e  dos  custos  de  seguro 
 para  o  embarque  e  a  entrega  das  mercadorias  de  acordo  com  as  exigências  do  Contrato.  O  Contratado  deverá 
 assegurar  que  o  UNFPA  receba  todos  os  documentos  de  transporte  dentro  do  prazo,  de  maneira  a  permi�r  ao 
 UNFPA aceitar a entrega das mercadorias segundo as exigências do Contrato. 
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 7.5  --  GARANTIAS:  Salvo  disposição  em  contrário  no  Contrato,  além  de  e  sem  limitação  de  outras  garan�as, 
 recursos  ou  direitos  do  UNFPA  es�pulados  do  Contrato  ou  deste  decorrentes,  o  Contratado  declara  e  garante  o 
 quanto segue: 
 7.5.1  –  As  mercadorias,  inclusive  seu  empacotamento  e  sua  embalagem,  estão  de  acordo  com  as 
 especificações  do  Contrato,  são  adequadas  para  os  fins  a  que  tais  mercadorias  normalmente  se  des�nam  e 
 para  os  fins  expressamente  es�pulados,  por  escrito,  no  Contrato,  sendo  de  qualidade  homogênea,  livre  de 
 falhas e defeitos de projeto, material, fabricação e mão-de-obra; 
 7.5.2  –  Se  o  Contratado  não  for  o  fabricante  original  das  mercadorias,  o  Contratado  deverá  fornecer  ao 
 UNFPA  o  bene�cio  das  garan�as  de  todos  os  fabricantes  além  de  quaisquer  outras  garan�as  exigidas  nos 
 termos do Contrato; 
 7.5.3  –  As  mercadorias  são  da  qualidade,  quan�dade  e  descrição  exigidas  pelo  Contrato,  inclusive  quando 
 sujeitas às condições prevalentes no local de seu des�no final; 
 7.5.4  –  As  mercadorias  estão  livres  de  quaisquer  reclamações  de  terceiros,  inclusive  reclamações  de  violação 
 de direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, direitos autorais e segredos comerciais; 
 7.5.5  – As mercadorias são novas e não foram usadas; 
 7.5.6  –  Todas  as  garan�as  permanecerão  inteiramente  válidas  após  a  entrega  das  mercadorias  e  por  um 
 período não inferior a 1 (um) ano após a aceitação das mercadorias pelo UNFPA de acordo com o Contrato; 
 7.5.7  –  Durante  qualquer  período  em  que  as  garan�as  do  Contratado  es�verem  válidas,  na  hipótese  de  aviso 
 do  UNFPA  de  que  as  mercadorias  não  estão  em  conformidade  com  as  exigências  do  Contrato,  o  Contratado 
 deverá,  imediatamente  e  às  suas  custas,  corrigir  tais  irregularidades  ou,  caso  seja  incapaz  de  fazê-lo,  subs�tuir 
 as  mercadorias  defeituosas  por  mercadorias  de  qualidade  igual  ou  superior,  às  suas  custas,  remover  as 
 mercadorias defeituosas e ressarcir o UNFPA integralmente pelo preço pago pelas mercadorias defeituosas; e 
 7.5.8  --  O  Contratado  atenderá  às  necessidades  do  UNFPA  quanto  aos  serviços  que  venham  a  ser  solicitados 
 com relação às garan�as prestadas pelo Contratado nos termos do Contrato. 
 7.6  –  ACEITAÇÃO  DAS  MERCADORIAS:  Sob  nenhuma  circunstância  o  UNFPA  será  obrigado  a  aceitar  as 
 mercadorias  que  não  estejam  em  conformidade  com  as  especificações  e  exigências  do  Contrato.  O  UNFPA 
 poderá  condicionar  sua  aceitação  das  mercadorias  à  conclusão  bem  sucedida  de  testes  de  aceitação,  conforme 
 venha  a  ser  especificado  no  Contrato  ou  de  outra  forma  acordado,  por  escrito,  entre  as  Partes.  Em  nenhuma 
 hipótese  o  UNFPA  será  obrigado  a  aceitar  quaisquer  mercadorias  exceto  e  até  que  o  UNFPA  tenha  �do  a 
 oportunidade 
 de  inspecionar  as  mercadorias  a  seguir  a  sua  entrega.  Se  o  Contrato  especificar  que  o  UNFPA  deverá  fornecer 
 uma  aceitação  das  mercadorias  por  escrito,  as  mercadorias  não  serão  consideradas  como  aceitas  a  menos  que, 
 e  até  que,  o  UNFPA  de  fato  forneça  tal  aceitação  por  escrito.  Em  nenhuma  hipótese  o  pagamento  por  parte  do 
 UNFPA, por si só, cons�tuirá aceitação das mercadorias. 
 7.7  –  REJEIÇÃO  DAS  MERCADORIAS:  Não  obstante  quaisquer  outros  direitos  ou  recursos  disponíveis  ao 
 UNFPA  nos  termos  do  Contrato,  caso  alguma  mercadoria  seja  defeituosa  ou  de  outra  forma  não  esteja  em 
 conformidade  com  as  especificações  ou  outras  exigências  do  Contrato,  o  UNFPA,  a  seu  exclusivo  critério, 
 poderá  rejeitar  ou  recusar-se  a  aceitar  as  mercadorias,  e,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  a  seguir  o  recebimento  de 
 aviso  do  UNFPA  a  respeito  de  sua  rejeição  ou  recusa  das  mercadorias,  o  Contratado  deverá,  por  opção 
 exclusiva do UNFPA: 
 7.7.1  —fornecer  o  reembolso  integral  quando  da  devolução  das  mercadorias,  ou  um  reembolso  parcial 
 quando da devolução de parte das mercadorias, pelo UNFPA; ou, 
 7.7.2  –  reparar  as  mercadorias,  de  maneira  a  permi�r  que  estas  estejam  em  conformidade  com  as 
 especificações ou outras exigências do Contrato; ou, 
 7.7.3  – subs�tuir as mercadorias por outras de qualidade igual ou superior; e 
 7.7.4  –  pagar  todos  os  custos  rela�vos  ao  reparo  ou  à  subs�tuição  ou  devolução  das  mercadorias 
 defeituosas,  bem  como  todos  os  custos  relacionados  ao  armazenamento  de  tais  mercadorias  e  pela  entrega  de 
 mercadorias subs�tutas ao UNFPA. 
 Na  hipótese  de  o  UNFPA  decidir  pela  devolução  das  mercadorias  pelas  razões  especificadas  no  Ar�go  7.7, 
 acima, o UNFPA poderá adquirir as mercadorias de outra fonte. Além de quaisquer outros direitos ou 
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 recursos  disponíveis  para  o  UNFPA  nos  termos  do  Contrato,  inclusive  o  direito  de  rescindir  o  Contrato,  o 
 Contratado  será  responsável  por  quaisquer  custos  adicionais  além  do  saldo  do  preço  do  Contrato  resultante 
 dessa  aquisição,  inclusive,  inter  alia  ,  os  custos  de  negociação  dessa  aquisição,  sendo  que  o  UNFPA  fará  jus  ao 
 ressarcimento  do  Contratado  por  despesas  em  que  incorrer  na  preservação  e  no  armazenamento  das 
 mercadorias por conta do Contratado. 
 7.8  –  DIREITO  DE  PROPRIEDADE:  O  Contratado  declara  e  garante  que  as  mercadorias  entregues  nos  termos 
 do  Contrato  encontram-se  desimpedidas  de  direitos  de  propriedade  de  terceiros  ou  de  outros  direitos  de 
 propriedade,  inclusive,  quaisquer  ônus  ou  direitos  de  garan�a.  Salvo  expressa  disposição  em  contrário  no 
 Contrato,  a  propriedade  sobre  as  mercadorias  passará  do  Contratado  para  o  UNFPA  quando  de  sua  entrega  e 
 aceitação por parte do UNFPA de acordo com as exigências do Contrato. 
 7.9  –  LICENÇA  DE  EXPORTAÇÃO:  O  Contratado  será  responsável  por  obter  qualquer  licença  de  exportação 
 exigida  com  relação  às  mercadorias,  aos  produtos,  ou  às  tecnologias,  inclusive  so�ware  ,  vendidas,  entregues, 
 licenciadas  ou  de  outra  forma  fornecidas  ao  UNFPA  nos  termos  do  Contrato.  O  Contratado  obterá  essa  licença 
 de  exportação  da  maneira  mais  rápida.  Sujeito  aos  privilégios  e  às  imunidades  do  UNFPA,  e  sem  renunciar  a 
 tais condições, o UNFPA emprestará ao Contratado toda a assistência razoável exigida para fins de obtenção de 
 tal  licença  de  exportação.  Caso  algum  órgão  governamental  se  recuse,  atrase  ou  impeça  a  capacidade  do 
 Contratado  de  obter  tal  licença  de  exportação,  o  Contratado  deverá  imediatamente  consultar  o  UNFPA  e 
 permi�r que o UNFPA tome as medidas apropriadas a fim de resolver a questão. 

 8.  CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO 
 8.1  –  O  Fornecedor  deverá  acusar  o  recebimento  e  a  aceitação  do  Pedido  de  Compra  do  UNFPA  por  meio 
 de: 
 a.  Acusação  de  recebimento  do  Pedido  de  Compra  pela  assinatura  do  Fornecedor  e  sua  devolução  de 
 uma  via  da  confirmação  de  recebimento  do  pedido  ao  comprador  do  UNFPA  (por  e-mail,  fax  ou  carta)  ou  por 
 meio da entrega pontual das mercadorias conforme aqui especificado. 
 b.  Quando  aplicável,  registro  do  Horário  Es�mado  de  Saída  (ETD)  e  Horário  Es�mado  de  Chegada  (ETA)  no 
 endereço na Internet do sistema “Order Tracking System Website”:  h�p://shipping.unfpa.dk/supots 
 8.2  –  A  aceitação  desse  pedido  de  compra  produzirá  um  contrato  entre  as  partes,  segundo  o  qual  os 
 direitos  e  as  obrigações  das  partes  serão  regidos  unicamente  pelos  termos  e  pelas  condições  desse  pedido  de 
 compra,  inclusive  as  condições  gerais,  e  os  anexos  acordados,  se  houver  (doravante  denominados,  em 
 conjunto,  “este  contrato”).  Nenhuma  disposição  adicional  ou  inconsistente  do  Fornecedor  obrigará  o  UNFPA, 
 salvo acordo por escrito firmado por um oficial autorizado do UNFPA. 

 9.  PAGAMENTO 
 9.1  --  No  caso  de  mercadorias  a  serem  entregues  ao  UNFPA  em  Nova  York,  o  pagamento  será  efetuado  no 
 prazo  de  30  (trinta)  dias  do  recebimento  (a)  das  mercadorias  e  (b)  da  fatura  ou  de  outros  documentos 
 especificados neste Contrato, o que ocorrer mais tarde. 
 9.2  --  No  caso  de  mercadorias  a  serem  entregues  em  outros  locais,  o  UNFPA  deverá,  salvo  disposição 
 diversa  neste  Contrato,  efetuar  o  pagamento  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  do  recebimento  (a)  da  fatura  do 
 Fornecedor  rela�va  às  mercadorias  e  (b)  das  cópias  dos  documentos  de  embarque  habituais  e  outros 
 documentos especificados neste Contrato, o que ocorrer mais tarde. 
 9.3  --  Salvo  autorização  diversa  do  UNFPA,  uma  fatura  separada  deverá  ser  apresentada  com  relação  a 
 cada  carregamento  nos  termos  deste  Contrato,  sendo  que  tal  Fatura  deverá  conter  o  número  do  Pedido  de 
 Compra do UNFPA em local facilmente visível. 
 9.4  -- O UNFPA não pagará encargos de mora salvo se expressamente assim acordado por escrito. 
 9.5  -- Não serão efetuados pagamentos adiantados. 

 10.  NOTIFICAÇÃO DE ATRASO 
 Se  o  Contratado  sofrer  um  atraso  na  execução  do  contrato  que  possa  ser  jus�ficável  em  circunstâncias 
 inevitáveis,  o  Contratado  deverá  no�ficar  o  UNFPA  por  escrito  sobre  as  causas  de  tais  atrasos  no  prazo  de  2 
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 (duas) semanas a par�r do início do atraso. 
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 Tão  logo  seja  pra�cável  após  o  recebimento  da  no�ficação  de  atraso  do  Contratado,  o  UNFPA  deverá  apurar  os 
 fatos  e  a  extensão  do  atraso,  e  prorrogar  o  prazo  de  cumprimento  quando,  na  sua  opinião,  os  fatos  jus�ficarem 
 tal  prorrogação.  As  determinações  do  UNFPA  sobre  isso  serão  finais  e  conclusivas,  sujeitas  somente  ao  direito 
 do Contratado de apelar nos termos da cláusula arbitral do contrato. 
 11.  PERDAS E DANOS PRÉ-FIXADOS 
 Caso  o  Fornecedor  deixe  de  cumprir  os  termos  e  as  condições  do  Pedido  de  Compra  ou  do  Contrato  de  Longo 
 Prazo,  inclusive  deixe  de  obter  as  licenças  de  exportação  necessárias  ou  de  entregar  as  mercadorias  na  data  ou 
 nas  datas  de  entrega,  o  UNFPA  deverá,  após  no�ficar  o  Fornecedor  para  que  cumpra  tais  termos  e  sem  prejuízo 
 de outros direitos e recursos, exercer um ou mais dos seguintes direitos: 
 a.  Adquirir  todas  ou  parte  das  mercadorias  de  outras  fontes,  e,  nesse  caso,  poderá  responsabilizar  o 
 Fornecedor  por  quaisquer  custos  excedentes  ocasionados  por  essa  medida.  Ao  exercer  tais  direitos,  o  UNFPA 
 deverá mi�gar seus danos de boa fé; 
 b.  Recusar-se a aceitar a entrega de todos ou partes dos serviços; 
 c.  Rescindir o Pedido de Compra ou o Contrato de Longo Prazo; 
 d.  Quanto  à  entrega  de  mercadorias  ou  itens  que  não  se  enquadrem  nas  especificações  acordadas  e, 
 portanto,  forem  rejeitados  pelo  UNFPA,  o  UNFPA  poderá  reivindicar  indenização  por  perdas  e  danos  pré- 
 fixados  do  Fornecedor  e  deduzir  0.5%  do  valor  das  mercadorias  segundo  consta  no  Pedido  de  Compra  por  dia 
 adicional  de  atraso  até  o  teto  de  10%  do  valor  do  Pedido  de  Compra.  O  pagamento  ou  a  dedução  de  tal 
 indenização  não  eximirá  o  Fornecedor  de  nenhuma  de  suas  outras  obrigações  ou  responsabilidades  previstas 
 em qualquer Contrato de Longo Prazo ou Pedido de Compra em vigor. 

 12.  INDENIZAÇÃO: 
 O  Contratado  deverá  indenizar,  isentar  e  proteger,  e  defender,  às  suas  próprias  custas,  o  UNFPA,  seus  oficiais, 
 agentes,  servidores  e  funcionários  contra  qualquer  ação  judicial,  reclamação,  demanda  e  responsabilidade  de 
 qualquer  natureza  ou  �po,  inclusive  de  seus  custos  e  despesas,  decorrentes  de  atos  ou  omissões  do 
 Contratado,  ou  de  seus  empregados,  administradores,  agentes  ou  subcontratados,  na  execução  deste 
 Contrato.  Esta  disposição  se  estenderá,  inter  alia  ,  a  reclamações  e  responsabilidade  de  natureza  trabalhista, 
 responsabilidade  de  produto  e  responsabilidade  decorrente  do  uso  de  patentes  de  invenção  ou  outros 
 disposi�vos,  material  protegido  por  direito  autoral  ou  outro  direito  de  propriedade  intelectual,  por  parte  do 
 Contratado,  de  seus  empregados,  administradores,  agentes,  servidores  ou  subcontratados.  As  obrigações 
 previstas neste Ar�go não prescreverão quando do término deste Contrato. 

 13.  SEGURO E RESPONSABILIDADE: 
 13.1  --  O  Contratado  deverá  providenciar  e,  em  seguida,  manter  seguro  contra  todos  os  riscos  com  relação  a 
 seus bens e quaisquer equipamentos u�lizados na execução deste Contrato. 
 13.2  --  O  Contratado  deverá  providenciar  e,  em  seguida,  manter  todos  os  seguros  per�nentes  a 
 remuneração  de  trabalhadores,  ou  seu  equivalente,  com  relação  a  seus  empregados  a  fim  de  obter  cobertura 
 para reclamações por lesão corporal ou morte rela�vamente a este Contrato. 
 13.3  –  O  Contratado  também  deverá  providenciar  e,  em  seguida,  manter  seguro  de  responsabilidade  em 
 valor  suficiente  para  cobrir  reclamações  de  terceiros  por  morte  ou  lesão  corporal,  ou  perda  ou  dano  à 
 propriedade,  decorrentes  ou  rela�vos  à  prestação  dos  serviços  nos  termos  deste  Contrato  ou  da  operação  de 
 veículos,  embarcações,  aeronaves  ou  outros  equipamentos  arrendados  ou  de  propriedade  do  Contratado  ou 
 de  seus  agentes,  servidores,  empregados  ou  subcontratados,  na  realização  do  trabalho  ou  dos  serviços 
 rela�vamente a este Contrato. 
 13.4  –  Exceto  pelo  seguro  de  remuneração  de  trabalhadores,  as  apólices  de  seguro  segundo  este  Ar�go 
 deverão: 
 13.4.1  -- Nomear o UNFPA como segurado adicional; 
 13.4.2  -- Incluir uma renúncia à sub-rogação dos direitos do Contratado à seguradora contra o UNFPA; 
 13.4.3  --  Providenciar  para  que  o  UNFPA  receba  aviso  prévio,  por  escrito,  de  30  (trinta)  dias  das  seguradoras 
 antes do cancelamento ou de alguma alteração da cobertura. 
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 13.5  --  O  Contratado  deverá,  mediante  solicitação,  fornecer  ao  UNFPA  comprovação  sa�sfatória  do  seguro 
 exigido nos termos deste Ar�go 13. 

 14.  GRAVAMES E ÔNUS: 
 O  Contratado  não  causará  nem  permi�rá  que  nenhum  ônus,  penhora  ou  outro  gravame,  por  parte  de  qualquer 
 pessoa,  seja  registrado  ou  permaneça  registrado  em  repar�ção  pública  ou  arquivado  junto  ao  UNFPA  contra 
 quaisquer  valores  devidos  ao  Contratado  ou  que  venham  a  ser  devidos  por  trabalho  realizado  ou  contra 
 mercadorias  ou  materiais  fornecidos  nos  termos  do  Contrato,  ou  em  virtude  de  qualquer  outra  reclamação  ou 
 demanda contra o Contratado ou o UNFPA. 

 15.  EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO UNFPA AO CONTRATADO: 
 A  propriedade  de  quaisquer  equipamentos  ou  de  insumos  que  vierem  a  ser  fornecidos  pelo  UNFPA  ao 
 Contratado  para  fins  de  cumprimento  de  qualquer  obrigação  prevista  no  Contrato,  permanecerá  com  o  UNFPA, 
 sendo  que  tais  equipamentos  serão  devolvidos  ao  UNFPA  quando  da  conclusão  do  Contrato  ou  quando  não 
 mais  forem  necessários  para  o  Contratado.  Tais  equipamentos,  quando  devolvidos  ao  UNFPA,  deverão  estar 
 nas  mesmas  condições  em  que  foram  entregues  ao  Contratado,  sujeitos  ao  desgaste  normal,  ficando  o 
 Contratado  responsável  por  indenizar  o  UNFPA  pelos  custos  reais  de  perda,  dano  ou  degradação  dos 
 equipamentos a níveis superiores ao desgaste normal. 

 16.  DIREITOS AUTORAIS, PATENTES E OUTROS DIREITOS EXCLUSIVOS DE PROPRIEDADE. 
 16.1  --  Salvo  expressa  disposição  em  contrário,  por  escrito,  no  Contrato,  o  UNFPA  fará  jus  a  toda 
 propriedade  intelectual  e  outros  direitos  exclusivos  de  propriedade,  inclusive  patentes,  direitos  autorais  e 
 marcas  registradas  rela�vamente  a  produtos,  processos,  invenções,  idéias,  know-how  ,  ou  documentos  e  outros 
 materiais  que  o  Contratado  �ver  desenvolvido  para  o  UNFPA  segundo  o  Contrato  e  que  mantenham  direta 
 relação  ou  sejam  produzidos  ou  elaborados  ou  coletados  em  decorrência  da  execução  do  Contrato  ou  durante 
 seu  curso.  O  Contratado  reconhece  e  concorda  que  tais  produtos,  documentos  e  outros  materiais  cons�tuem 
 trabalhos feitos por encomenda para o UNFPA. 
 16.2  --  Na  medida  em  que  essa  propriedade  intelectual  ou  outros  direitos  exclusivos  de  propriedade 
 consistam  de  propriedade  intelectual  ou  outros  direitos  de  propriedade  do  Contratado:  (i)  pré-existentes  à 
 execução,  pelo  Contratado,  de  suas  obrigações  nos  termos  do  Contrato,  ou  (ii)  que  o  Contratado  venha  a 
 desenvolver  ou  adquirir,  ou  tenha  desenvolvido  ou  adquirido,  independentemente  do  cumprimento  de  suas 
 obrigações  previstas  no  Contrato,  o  UNFPA  não  reivindica  nem  reivindicará  nenhuma  par�cipação  na 
 propriedade  de  tais  itens,  sendo  que  o  Contratado  concede  ao  UNFPA  uma  licença  permanente  de  uso  de  tal 
 propriedade  intelectual  ou  de  outros  direitos  exclusivos  de  propriedade  somente  para  fins  e  de  acordo  com  as 
 exigências do Contrato. 
 16.3  --  Mediante  solicitação  do  UNFPA,  o  Contratado  tomará  todas  as  medidas  necessárias,  firmará  todos  os 
 documentos  e,  em  geral,  auxiliará  a  garan�a  de  tais  direitos  exclusivos  de  propriedade  e  a  sua  transferência  e 
 licença em favor do UNFPA em conformidade com as exigências da lei aplicável e do Contrato. 
 16.4  --  Sujeito  às  disposições  seguintes,  todos  os  mapas,  desenhos,  fotografias,  mosaicos,  plantas, 
 relatórios,  es�ma�vas,  recomendações,  documentos  e  todos  os  outros  dados  compilados  ou  recebidos  pelo 
 Contratado  nos  termos  do  Contrato,  serão  de  propriedade  do  UNFPA,  ficando  disponíveis  para  uso  ou  inspeção 
 pelo  UNFPA  em  ocasiões  e  locais  razoáveis,  sendo  tratados  como  sigilosos,  e  entregues  somente  a  oficiais 
 autorizados do UNFPA quando da conclusão do trabalho nos termos do Contrato. 

 17.  PUBLICIDADE E USO DO NOME, EMBLEMA OU SELO OFICIAL DO UNFPA E/OU DAS NAÇÕES UNIDAS. 
 O  Contratado  não  deverá  anunciar  nem  de  outra  forma  tornar  público,  para  fins  de  obter  vantagens  comerciais 
 ou  fundo  de  comércio,  o  fato  de  que  mantém  uma  relação  contratual  com  o  UNFPA  e/ou  as  Nações  Unidas, 
 tampouco  poderá  o  Contratado,  de  qualquer  maneira,  u�lizar  o  nome,  o  emblema  ou  o  selo  oficial  do  UNFPA 
 e/ou  das  Nações  Unidas,  ou  a  abreviatura  do  nome  do  UNFPA  e/ou  das  Nações  Unidas  com  relação  a  seus 
 negócios ou para outro propósito sem a permissão por escrito do UNFPA. 
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 18.  NATUREZA CONFIDENCIAL DOS DOCUMENTOS E DAS INFORMAÇÕES. 
 18.1  --  Todos  os  documentos,  correspondências,  decisões  e  pedidos  concernentes  ao  contrato,  serão 
 considerados  confidenciais  e  de  natureza  restrita  pelo  Contratado,  sendo  que  este  não  divulgará  nem  permi�rá 
 acesso a eles a qualquer pessoa não autorizada. 
 18.2  --  O  Contratado  não  poderá  comunicar,  em  nenhum  momento,  a  nenhuma  pessoa,  governo  ou 
 autoridade  externa  ao  UNFPA,  quaisquer  informações  de  seu  conhecimento  em  virtude  de  sua  associação  com 
 o  UNFPA,  a  qual  não  foi  tornada  pública,  exceto  mediante  a  autorização  do  UNFPA,  não  podendo  o  Contratado, 
 em  nenhuma  hipótese,  u�lizar  tais  informações  para  obter  vantagens  par�culares.  Estas  obrigações  não 
 prescrevem quando do término deste Contrato. 

 19.  FORÇA MAIOR; OUTRAS ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES: 
 19.1  --  Na  hipótese  de  e  tão  logo  possível  após  a  ocorrência  de  alguma  causa  que  cons�tua  força  maior,  a 
 Parte  afetada  deverá  no�ficar  detalhadamente,  por  escrito,  a  outra  Parte,  a  respeito  de  tal  ocorrência  ou  causa 
 se  a  Parte  afetada  ficar,  por  esse  mo�vo,  incapacitada,  no  todo  ou  em  parte,  de  cumprir  suas  obrigações  e 
 responsabilidades  nos  termos  do  Contrato.  A  Parte  afetada  também  deverá  no�ficar  a  outra  Parte  sobre 
 quaisquer  mudanças  na  condição  ou  a  ocorrência  de  qualquer  fato  que  interfira  ou  ameace  interferir  no  seu 
 cumprimento  do  Contrato.  Em  até  15  (quinze)  dias  a  seguir  ao  fornecimento  de  tal  no�ficação  de  força  maior 
 ou  de  outras  alterações  de  condições  ou  ocorrência,  a  Parte  afetada  também  deverá  apresentar  uma 
 declaração  à  outra  Parte  das  despesas  es�madas  em  que  poderá  incorrer  enquanto  durar  a  alteração  nas 
 condições  ou  o  evento  de  força  maior.  Quando  do  recebimento  da  no�ficação  ou  das  no�ficações  aqui 
 previstas,  a  Parte  não  afetada  pela  ocorrência  de  uma  causa  que  cons�tua  força  maior,  tomará  a  medida  que 
 considerar  razoavelmente  apropriada  ou  necessária  nas  circunstâncias,  inclusive  a  concessão  à  Parte  afetada 
 de uma prorrogação razoável do prazo de cumprimento de obrigações nos termos do Contrato. 
 19.2  --  Se  o  Contratado  se  tornar  incapaz,  no  todo  ou  em  parte,  em  razão  da  força  maior,  de  cumprir  suas 
 obrigações  e  responsabilidades  segundo  o  Contrato,  o  UNFPA  terá  o  direito  de  suspender  ou  rescindir  o 
 Contrato  nos  mesmos  termos  e  nas  mesmas  condições  conforme  previsto  no  Ar�go  20,  “Rescisão,”  exceto  que 
 o  período  de  aviso  prévio  será  de  7  (sete)  em  vez  de  30  (trinta)  dias.  Qualquer  que  seja  o  caso,  o  UNFPA  poderá 
 considerar  o  Contratado  permanentemente  incapaz  de  cumprir  suas  obrigações  previstas  no  Contrato,  caso  o 
 Contratado  esteja  incapaz  de  cumprir  suas  obrigações,  no  todo  ou  em  parte,  em  virtude  de  força  maior  por  um 
 período superior a 90 (noventa) dias. 
 19.3  --  O  termo  força  maior,  conforme  aqui  u�lizado,  significa  qualquer  caso  fortuito  não  previsível  e 
 irresis�vel,  atos  de  guerra  (quer  declarada  quer  não),  invasão,  revolução,  insurreição,  terrorismo,  ou  quaisquer 
 outros  atos  de  natureza  ou  força  similar,  desde  que  tais  atos  decorram  de  causas  além  do  controle  do 
 Contratado  e  sem  que  se  lhe  possa  atribuir  culpa  ou  negligência.  O  Contratado  reconhece  e  concorda  que,  com 
 relação a quaisquer obrigações 
 nos  termos  do  Contrato  que  o  Contratado  deva  cumprir  em  áreas  de  condições  desfavoráveis  onde  o  UNFPA 
 esteja  engajado,  ou  preparando-se  para  se  engajar,  ou  re�rando-se,  quaisquer  operações,  atrasos  ou  falhas  no 
 cumprimento  de  tais  obrigações  decorrentes  ou  relacionadas  a  tais  condições  desfavoráveis,  ou  a  quaisquer 
 incidentes  de  comoção  civil  social  existente  em  tais  áreas,  não  cons�tuirá,  por  si  só,  mo�vo  de  força  maior  nos 
 termos do Contrato. 

 20.  RESCISÃO: 
 20.1  --  Cada  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.  O  início  de  procedimento  arbitral  de  acordo  com  o 
 Ar�go 23.2 (“Arbitragem”), abaixo, não será considerado como uma rescisão deste Contrato. 
 20.2  --  O  UNFPA  reserva-se  o  direito  de  rescindir,  sem  justa  causa,  este  Contrato  a  qualquer  momento 
 mediante  aviso  prévio,  por  escrito,  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias  ao  Contratado,  ocasião  em  que  o  UNFPA 
 deverá  reembolsar  o  Contratado  por  todos  os  custos  em  que  este  incorreu  antes  do  recebimento  da 
 no�ficação de rescisão. 
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 20.3  --  Na  hipótese  de  rescisão  por  parte  do  UNFPA  nos  termos  deste  Ar�go,  não  será  devido  nenhum 
 pagamento  pelo  UNFPA  ao  Contratado,  exceto  pelo  trabalho  e  serviços  sa�sfatoriamente  prestados  em 
 conformidade com os expressos termos deste Contrato. 
 20.4  --  Caso  o  Contratado  seja  declarado  falido,  ou  seja  liquidado  ou  se  torne  insolvente,  ou  caso  o 
 Contratado  realize  alguma  cessão  em  bene�cio  de  seus  credores,  ou  um  Depositário  seja  nomeado  em  virtude 
 da  insolvência  do  Contratado,  o  UNFPA  poderá,  sem  prejuízo  de  qualquer  outro  direito  ou  recurso  que  �ver 
 nos  termos  destas  condições,  rescindir  este  Contrato  imediatamente.  O  Contratado  deverá  prontamente 
 informar o UNFPA sobre a ocorrência de qualquer dos eventos acima citados. 
 20.5  --  As  disposições  deste  Ar�go  20  não  prejudicam  nenhum  outro  direito  ou  recurso  do  UNFPA  previsto 
 no Contrato ou não. 

 21.  RENÚNCIA DE DIREITOS: 
 Caso  alguma  Parte  deixe  de  exercer  quaisquer  direitos  de  que  dispuser,  sejam  estes  previstos  no  Contrato  ou 
 não,  esse  fato  não  será  considerado,  para  quaisquer  fins,  de  maneira  a  cons�tuir  uma  renúncia  da  outra  Parte 
 a  tal  direito  ou  recurso  a  ele  associado,  não  isentando  as  Partes  de  nenhuma  de  suas  obrigações  previstas  no 
 Contrato. 

 22.  EXCLUSIVIDADE: 
 Salvo  disposição  em  contrário  no  Contrato,  o  UNFPA  não  terá  a  obrigação  de  adquirir  quan�dades  mínimas  de 
 mercadorias  ou  serviços  do  Contratado,  sendo  que  o  UNFPA  não  terá  nenhuma  limitação  sobre  seu  direito  de 
 obter  bens  ou  serviços  do  mesmo  �po,  mesma  qualidade  e  quan�dade  descritas  no  Contrato,  de  qualquer 
 outra fonte, a qualquer momento. 
 23.  SOLUÇÃO DE CONFLITOS: 
 23.1  --  ACORDO  AMIGÁVEL:  As  Partes  envidarão  esforços  a  fim  de  resolver  amigavelmente  qualquer 
 conflito,  controvérsia  ou  reclamação  decorrente  do  Contrato  ou  de  sua  violação,  rescisão  ou  invalidade. 
 Quando  as  Partes  desejarem  buscar  um  acordo  amigável  por  meio  de  conciliação,  esta  deverá  ocorrer  de 
 acordo  com  as  Regras  de  Conciliação  a  serem  ob�das  da  Comissão  das  Nações  Unidas  para  o  Direito  Comercial 
 Internacional  (“UNCITRAL”),  ou  de  acordo  com  qualquer  outro  procedimento,  conforme  vier  a  ser  acordado 
 entre as Partes, por escrito. 

 23.2  --  ARBITRAGEM:  Qualquer  conflito,  controvérsia  ou  reclamação  entre  as  Partes,  decorrente  do 
 Contrato  ou  de  sua  violação,  rescisão  ou  invalidade,  caso  não  seja  resolvido  amigavelmente  nos  termos  do 
 Ar�go  23.1,  acima,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias  após  o  recebimento,  por  uma  das  Partes,  da  solicitação  por 
 escrito  da  outra  Parte  para  que  haja  solução  amigável,  será  encaminhado  por  qualquer  uma  das  Partes  à 
 arbitragem  de  acordo  com  as  Regras  de  arbitragem  da  UNCITRAL  ob�das  na  ocasião.  As  decisões  do  tribunal 
 arbitral  serão  baseadas  nos  princípios  gerais  do  direito  comercial  internacional.  O  tribunal  arbitral  estará 
 autorizado  a  determinar  a  devolução  ou  a  destruição  de  bens  ou  qualquer  propriedade,  quer  tangível  quer 
 intangível,  ou  de  quaisquer  informações  sigilosas  fornecidas  segundo  o  Contrato,  determinar  a  rescisão  do 
 Contrato,  ou  qualquer  outra  determinação  para  que  sejam  tomadas  medidas  protetoras  com  relação  aos  bens, 
 serviços  ou  qualquer  outra  propriedade,  quer  tangível  quer  intangível,  ou  quaisquer  informações  confidenciais 
 fornecidas  segundo  o  Contrato,  conforme  o  caso,  tudo  de  acordo  com  a  autoridade  do  tribunal  arbitral  em 
 consonância  com  o  Ar�go  26  (“Medidas  Provisórias  de  Proteção”)  e  Ar�go  32  (“Forma  e  Efeitos  da  Sentença 
 Arbitral”)  das  Regras  de  Arbitragem  da  UNCITRAL.  O  tribunal  arbitral  não  terá  autoridade  para  determinar 
 indenização  por  danos  com  caráter  disciplinar  [  puni�ve  damages  ].  Além  disso,  salvo  expressa  disposição  em 
 contrário  no  Contrato,  o  tribunal  arbitral  não  terá  autoridade  para  determinar  juros  superiores  à  Taxa 
 Interbancária  do  mercado  de  Londres  (“LIBOR”)  prevalente  na  ocasião,  sendo  que  tais  juros  serão  somente 
 juros  simples.  As  Partes  ficarão  obrigadas  pela  sentença  arbitral  proferida  como  sendo  a  determinação 
 defini�va sobre qualquer conflito, controvérsia ou reclamação. 
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 24.  PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES: 
 Nenhuma  disposição  deste  ou  de  qualquer  outro  contrato  será  considerada  como  uma  renúncia,  expressa  ou 
 tácita,  a  qualquer  imunidade  de  ação,  processo  judicial,  confisco,  tributação  ou  outra  imunidade  à  qual  o 
 UNFPA  fizer  jus  ocasionalmente,  seja  de  acordo  com  a  Convenção  sobre  Privilégios  e  Imunidades  das  Nações 
 Unidas,  ou  outras  convenções,  leis,  ordens  ou  decretos  de  caráter  nacional  ou  internacional  ou  de  outra 
 natureza. 

 25.  ISENÇÃO FISCAL 
 25.1  --  O  Ar�go  II,  Seção  7,  da  Convenção  sobre  Privilégios  e  Imunidades  das  Nações  Unidas  prevê,  inter 
 alia  , que as Nações Unidas, inclusive seus órgãos  subsidiários, estejam isentos de 
 todos  os  impostos  diretos,  exceto  encargos  de  serviços  públicos,  e  isentos  de  restrições  alfandegárias,  direitos, 
 e  cobranças  de  natureza  semelhante  com  relação  a  ar�gos  importados  ou  exportados  para  uso  oficial.  Na 
 hipótese  de  alguma  autoridade  governamental  recusar-se  a  reconhecer  as  isenções  do  UNFPA  quanto  a  tais 
 impostos,  restrições,  direitos  ou  encargos,  o  Contratado  deverá  imediatamente  consultar  o  UNFPA  a  fim  de 
 determinar um procedimento que seja mutuamente aceitável. 
 25.2  --  O  Contratado  autoriza  o  UNFPA  a  deduzir  de  suas  faturas  quaisquer  valores  representa�vos  de  tais 
 impostos,  direitos  ou  encargos,  a  menos  que  o  Contratado  tenha  consultado  o  UNFPA  antes  de  seu  pagamento 
 e  o  UNFPA  tenha,  em  cada  ocasião,  especificamente  autorizado  o  Contratado  a  pagar  tais  impostos,  direitos  ou 
 encargos  sob  protesto,  por  escrito.  Nesse  caso,  o  Contratado  deverá  fornecer  ao  UNFPA  comprovação  por 
 escrito  de  que  o  pagamento  de  tais  impostos,  direitos  ou  encargos  foi  feito  e  devidamente  autorizado,  sendo 
 que  o  UNFPA  deverá  reembolsar  o  Contratado  por  tais  pagamentos  assim  autorizados  pelo  UNFPA  e  pagos  pelo 
 Contratado mediante protesto por escrito. 

 26.  OBSERVÂNCIA DA LEI: 
 O  Contratado  deverá  observar  todas  as  leis,  leis  municipais,  normas  e  regulamentos  rela�vos  ao  cumprimento 
 de  suas  obrigações  nos  termos  do  Contrato.  Além  disso,  o  Contratado  deverá  manter  o  cumprimento  de  todas 
 as  obrigações  rela�vas  a  seu  registro  como  fornecedor  habilitado  de  bens  e  serviços  ao  UNFPA,  conforme  tais 
 obrigações estão es�puladas nos procedimentos de registro de fornecedores das Nações Unidas/ do UNFPA. 

 27.  MODIFICAÇÕES 
 Nenhuma  modificação  ou  alteração  deste  Contrato,  renúncia  a  qualquer  de  suas  cláusulas  ou  relação 
 contratual  adicional  de  qualquer  �po  com  o  Contratado  será  válida  e  exigível  perante  o  UNFPA  a  menos  que 
 esteja prevista em algum adi�vo a este Contrato, firmado pelo oficial autorizado do UNFPA. 

 28.  AUDITORIAS E INVESTIGAÇÕES: 
 28.1  --  Cada  fatura  paga  pelo  UNFPA  estará  sujeita  a  auditoria  pós-pagamento  pelos  auditores,  sejam 
 internos  ou  externos,  do  UNFPA,  das  Nações  Unidas  ou  por  outros  agentes  autorizados  e  qualificados  do 
 UNFPA  ou  das  Nações  Unidas  a  qualquer  momento  durante  o  prazo  do  Contrato  e  por  um  período  de  2  (dois) 
 anos  a  seguir  o  término  ou  a  rescisão  antecipada  do  Contrato.  O  UNFPA  fará  jus  a  um  reembolso  do  Contratado 
 pelos  montantes  que  tais  auditores  demonstrarem  ter  sido  pagos  pelo  UNFPA  de  outra  maneira  que  não  seja 
 de acordo com os termos e as condições do Contrato. 

 28.2  --  O  Contratado  reconhece  e  concorda  que,  de  tempos  em  tempos,  o  UNFPA  e/ou  as  Nações  Unidas 
 poderão  conduzir  inves�gações  rela�vas  a  qualquer  aspecto  do  Contrato  ou  de  sua  concessão,  das  obrigações 
 realizadas nos termos do Contrato, e das operações do 
 Contratado  geralmente  rela�vas  à  execução  do  Contrato.  O  direito  do  UNFPA  e/ou  das  Nações  Unidas  de 
 conduzir  uma  inves�gação  e  a  obrigação  do  Contratado  de  respeitar  tal  inves�gação  não  prescreverá  quando 
 do  término  ou  da  rescisão  antecipada  do  Contrato.  O  Contratado  deverá  cooperar  totalmente  e  pontualmente 
 com  tais  inspeções,  auditorias  de  pós-pagamento  ou  inves�gações.  Essa  cooperação  incluirá,  porém  não  se 
 limitará, à obrigação do Contratado de tornar disponível seu pessoal e qualquer documentação 
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 relevante  para  tais  fins  em  horários  e  condições  razoáveis  e  de  permi�r  ao  UNFPA  e/ou  às  Nações  Unidas 
 acesso  às  instalações  do  Contratado  em  horários  e  condições  razoáveis  com  relação  a  tal  acesso  ao  pessoal  e 
 documentação  relevante  do  Contratado.  O  Contratado  deverá  requerer  que  seus  agentes,  inclusive  seus 
 advogados,  contadores  e  outros  consultores,  cooperem  razoavelmente  com  as  inspeções,  auditorias  de  pós- 
 pagamento ou inves�gações realizadas pelo UNFPA e/ou pelas Nações Unidas conforme aqui previsto. 

 29.  LIMITE DE AÇÕES: 
 29.1  --  Exceto  com  relação  a  obrigações  de  indenização  previstas  no  Ar�go  12,  acima,  ou  conforme 
 diversamente  previsto  no  Contrato,  quaisquer  procedimentos  arbitrais  de  acordo  com  o  Ar�go  23.2,  acima, 
 decorrentes do Contrato deverão iniciar-se no prazo de 3 (três) anos após a ocorrência da causa de pedir. 
 29.2  --  As  Partes  também  reconhecem  e  concordam  que,  para  tais  fins,  a  causa  de  pedir  surgirá  quando  a 
 violação  de  fato  ocorrer,  ou,  no  caso  de  defeitos  latentes,  quando  a  Parte  prejudicada  tomou  ou  deveria  ter 
 tomado  conhecimento  de  todos  os  elementos  essenciais  da  causa  de  pedir,  ou  no  caso  de  violação  de  garan�a, 
 quando  o  processo  de  entrega  es�ver  concluído,  ressalvado  que,  se  a  garan�a  se  estender  ao  desempenho 
 futuro  dos  bens  ou  qualquer  processo  ou  sistema  e  a  descoberta  da  violação,  conseqüentemente,  deve 
 aguardar  a  ocasião  em  que  os  produtos  ou  outro  processo  ou  sistema  esteja  pronto  para  operar  de  acordo  com 
 as  exigências  do  Contrato,  a  causa  de  pedir  surgirá  nessa  ocasião  em  que  o  desempenho  futuro  de  fato  se 
 iniciar. 

 30.  TRABALHO INFANTIL: 
 O  Contratado  declara  e  garante  que  nem  ele  próprio,  suas  en�dades  controladoras  (se  houver),  nem  suas 
 subsidiárias  ou  empresas  coligadas  (se  houver)  estão  envolvidos  em  prá�cas  incompa�veis  com  os  direitos 
 es�pulados  na  Convenção  sobre  os  Direitos  da  Criança,  inclusive  no  seu  Ar�go  32,  que,  entre  outras  coisas, 
 exige  que  a  criança  seja  protegida  da  realização  de  trabalhos  que  ofereçam  perigo  ou  interfiram  na  sua 
 educação,  ou  sejam  prejudiciais  a  sua  saúde  ou  a  seu  desenvolvimento  �sico,  mental,  espiritual,  moral  ou 
 social.  O  Contratado  reconhece  e  concorda  que  o  quanto  aqui  disposto  cons�tui  um  termo  essencial  do 
 Contrato  e  que  qualquer  violação  desta  declaração  e  garan�a  dará  o  direito  ao  UNFPA  e/ou  às  Nações  Unidas 
 de  rescindir  o  Contrato  imediatamente,  mediante  no�ficação  ao  Contratado,  sem  qualquer  responsabilidade 
 por encargos rescisórios ou outra responsabilidade de qualquer natureza. 

 31.  MINAS: 
 O  Contratado  declara  e  garante  que  nem  ele  próprio,  suas  en�dades  controladoras  (se  houver),  nem  suas 
 subsidiárias  ou  empresas  coligadas  (se  houver)  estão  envolvidos  na  venda  ou  fabricação  de  minas  an�pessoais 
 ou  componentes  u�lizados  na  fabricação  de  tais  minas.  O  termo  "Minas"  significa  os  disposi�vos  definidos  no 
 Ar�go  2,  Parágrafos  1,  4  e  5  do  Protocolo  11  anexo  à  Convenção  sobre  Proibições  ou  Restrições  ao  Emprego  de 
 Certas  Armas  Convencionais  Que  Podem  Ser  Consideradas  Excessivamente  Lesivas  ou  Geradoras  de  Efeitos 
 Indiscriminados  de  1980.      O  Contratado  reconhece  e  concorda  que  o  quanto  aqui  disposto  cons�tui  um 
 termo  essencial  do  Contrato  e  que  qualquer  violação  desta  declaração  e  garan�a  dará  o  direito  ao  UNFPA  e/ou 
 às  Nações  Unidas  de  rescindir  o  Contrato  imediatamente,  mediante  no�ficação  ao  Contratado,  sem  qualquer 
 responsabilidade por encargos rescisórios ou outra responsabilidade de qualquer natureza. 

 32.  EXPLORAÇÃO SEXUAL: 
 32.1  –  O  Contratado  tomará  todas  as  medidas  apropriadas  a  fim  de  evitar  a  exploração  ou  o  abuso  sexual 
 de  qualquer  pessoa  por  parte  de  seus  empregados  ou  outras  pessoas  contratadas  e  controladas  pelo 
 Contratado  para  a  prestação  dos  serviços  previstos  neste  Contrato.  Para  tanto,  a  a�vidade  sexual  com  qualquer 
 pessoa  menor  de  dezoito  anos  de  idade,  independentemente  de  leis  rela�vas  a  consen�mento,  cons�tuirá 
 exploração  e  abuso  sexual  de  tal  pessoa.  Além  disso,  o  Contratado  se  absterá,  e  tomará  todas  as  medidas 
 apropriadas  a  fim  de  proibir  seus  empregados  ou  outras  pessoas  por  ele  contratadas  e  controladas  de  trocar 
 dinheiro,  bens,  serviços  ou  outras  coisas  de  valor,  por  favores  ou  a�vidades  sexuais,  ou  de  envolver-se  em 
 a�vidades sexuais que sejam exploradoras ou degradantes para qualquer pessoa. O Contratado reconhece e 

 43 

DocuSign Envelope ID: 786D9395-56DF-473D-9AAC-23609E33B3BA



 concorda  que  o  quanto  aqui  disposto  cons�tui  um  termo  essencial  do  Contrato  e  que  qualquer  violação  desta 
 declaração  e  garan�a  dará  o  direito  ao  UNFPA  e/ou  às  Nações  Unidas  de  rescindir  o  Contrato  imediatamente, 
 mediante  no�ficação  ao  Contratado,  sem  qualquer  responsabilidade  por  encargos  rescisórios  ou  outra 
 responsabilidade de qualquer natureza. 

 32.2  --  O  UNFPA  não  aplicará  a  norma  acima  rela�vamente  à  idade  no  caso  de  o  membro  do  pessoal  do 
 Contratado,  ou  qualquer  outra  pessoa  que  vier  a  ser  contratada  por  ele  para  realizar  os  serviços  previstos  no 
 Contrato,  ser  casado  com  a  pessoa  menor  de  idade  com  a  qual  tenha  ocorrido  a�vidade  sexual  e  quando  tal 
 casamento  for  reconhecido  como  válido  segundo  a  legislação  do  país  de  origem  do  indivíduo  da  equipe  de 
 pessoal  do  Contratado  ou  de  outra  pessoa  que  for  contratada  por  ele  para  a  prestação  dos  serviços  nos  termos 
 do Contrato. 

 33.  POLÍTICA AMBIENTAL 
 O  UNFPA  espera  que  seus  contratados  tenham  uma  polí�ca  ambiental  eficaz  e  que  cumpram  a  legislação  e  as 
 normas  rela�vas  à  proteção  do  meio-ambiente.  Os  contratados  deverão,  sempre  que  possível,  apoiar  uma 
 abordagem  preven�va  de  questões  ambientais,  tomar  inicia�vas  para  a  promoção  de  maior  responsabilidade 
 ambiental  e  encorajar  a  difusão  de  tecnologias  pró  meio-ambiente  ao  implantar  prá�cas  que  assegurem  um 
 ciclo de vida saudável. 
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