
Nº Descrição do item 
Quantidades estimadas 
para um (1) ano

Indique sua capacidade de 
entrega por semana

Indique sua capacidade de 
entrega por mês

Garantia: Todos os produtos 
devem ser cobertos por uma 
data de validade de 1 ano 
mínimo após a data de entrega. 
Por favor, confirme

Embalagem: Os itens devem ser 
embalados de forma segura para 
suportar qualquer manuseio 
brusco durante a entrega. Por 
favor especificar:
Unidade de embalagem
Peso e Dimensões 

Capacidade de 
Armazenamento

Por favor indique claramente em Sua Oferta se os produtos 
que você está oferecendo estão ou não totalmente em 
conformidade com as especificações ténicas do ACNUR, 
inclusive o tempo de produção e entrega. Indique e divulgue 
claramente quaisquer discrepâncias com as especificações 
fornecidas.

1
Colchao D23 solteiro. 0,78x1,88x0,12
Tipo impermeável com revestimento de Napa ou Couvin, 
espuma poliuretano, antiácaro, antialérgico e antibactéria

1500

2 Colchao D20 solteiro. 0,88x1,88x0,7
Tipo tecido liso, espuma, antiácaro, antimofo e antialérgico 

2500

3
Capa de colchão impermeável 0,90x1,90x0,10
Revestimento em napa, tipo impermeável, antiácaro,
antialérgico e antibactéria, com zíper

2500

Por favor indique claramente se sua empresa pode transportar e entregar em Boa Vista e Manaus

ITB/BO BRA/GOODS/2019/02: Para o estabelecimento de Acordo(s) de Longo Prazo para o fornecimento de Colchões e Protetor para Colchões 
Termos Internacionais (Incoterms®): Os termos da Câmara Internacional de Comércio de 2010 devem aplicar para quaisquer ordens de compra resultantes.

OBSERVAÇÃO: Uma diferença de 10% nas dimensãos será tolerada  

Imagens: O licitante deverá fornecer imagens dos itens solicitados juntamente com o orçamento ténico. O não 
cumprimento pode resultar na desqualificação da oferta.

Por favor indique também

Nome e contatos do representante da empresa:

Assinatura e carimbo oficial:

Qualificações Profissionais: O seu orçamento deve incluir uma cópia do cadastro nacional da pessoa jurídica o e/ou 
qualquer outro documento aplicável para evidenciar que sua empresa está devidamente registrada/licenciada para fazer 
negócios no Brasil. O licitante também deve incluir uma cópia de seus dois (2) últimos demonstrativos financeiros 
auditados.

Os critérios de pagamento do ACNUR consistem em pagamento integral do valor dos bens e dos serviços 30 dias após 
a entrega satisfatória dos mesmos. Por favor indique a aceitação dos termos de pagamento, caso não seja possível, 
solicitamos que sejam propostas outras alternativas de pagamento para que o ACNUR possa avaliar e considerar.

Resposta

Validade da oferta (dias):

Nome da empresa:


