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DATA: 20/07/2020 

PEDIDO DE ORÇAMENTO: N. RFQ BRA 2020/029 

PARA O ESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE LONGO PRAZO PARA 
FORNECIMENTO E ENTREGA DE BOLSAS DIVERSAS COM A LOGO DO ACNUR  

 
COTAÇÃO A RECEBER ATÉ: 10 de Agosto de 2020 

 

 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), criado em 14 de 
Dezembro de 1950 pela Assembleia Geral das Nações Unidas1, solicita o seu melhor 
orçamento para o estabelecimento de um Acordo de Longo Prazo pra o fornecimento e 
entrega de bolsas diversas com a logo do ACNUR.  
 
 
1. REQUISITOS 
 
 

IMPORTANTE:  
As Especificações Técnicas exatas dos itens e quantidades estimadas constam do Anexo A 
do presente documento. 

 
O ACNUR poderá conceder Contrato de Longo Prazo com duração inicial de 1 (um) ano, 
potencialmente prorrogáveis por dois (2) períodos adicionais de 1 (um) ano cada, para 
fornecimento de suas operações no Brasil. O(s) fornecedore(s) selecionados serão 
convidados a manter o seu modelo de preços cotados durante toda a vigência do(s) 
Acordo(s) de Longo Prazo. 
 
Observar que as quantidades estimadas anuais foram apresentadas para permitir que os 
fornecedores tenham uma indicação das necessidades projetadas. Não representa um 
compromisso de que o ACNUR comprará a quantidade referida no documento Anexo A. As 
quantidades podem variar e dependerão das necessidades reais e dos fundos disponíveis 
regulados pela emissão de Ordem(s) de Compra individuais em conformidade com o Acordo 
de Longo Prazo. 
  
Será tolerada uma diferença de até 5% nas medidas e dimensões dos produtos informadas 
pelo ACNUR no Anexo A.   
 
Propostas parciais para apenas um ou alguns dos produtos listados não serão aceitas. 
      
Envio de Amostras: Uma vez adjudicado o contrato, a empresa ou empresas selecionadas 
deverá, obrigatoriamente, produzir uma amostra dos produtos para verificação técnica 
(remota – videoconferência) antes de inciar a produção de qualquer  quantidade. A amostra 

 
1 Para mais informações sobre o ACNUR, ver http://www.unhcr.org 
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deverá ser 100% compatível com as especificações técnicas solicitadas pelo ACNUR, 
inclusive a afixação da logomarca. 
 
Caso o ACNUR identifique alguma inconformidade ou falha na amostra encaminhada para 
avaliação técnica, a empresa adjudicada será informada da(s) inconformidade(s) 
identificada(s) por escrito, e poderá submeter uma segunda e última amostra com as devidas 
correções para avaliação técnica do ACNUR antes de continuar com a fabricação das 
unidades requeridas. 
 
É importante indicar claramente no seu orçamento o prazo de produção da dita amostra uma 
vez adjudicado o contrato. 
 
A não apresentação da amostra ou não conformidade da amostra final, resultará em rescisão 
do contrato. 
 
Favor notar que o ACNUR não irá arcar com nenhum custo relacionado com a preparação 
do seu orçamento, inclusive a fabricação de amostra(s).  
 
Custos unitários: O fornecedor deverá indicar o preço unitário EXW – indicando claramente 
o local onde o material estaria disponível - e DAP (para Brasília, São Paulo, Manaus e Boa 
Vista). Quaisquer descontos por quantidade ou outros (por exemplo, descontos por volume) 
devem ser claramente indicados. 
 
Outros critérios deverão ser considerados na elaboração da oferta, tais como: 
 

- Custo total EXW e DAP (tudo incluído);  
- Capacidade de produção mensal 
- Capacidade e prazo de entrega; 
- Desconto (caso aplicável)  

 
A proposta deve constar:  
 

• Anexo A devidamente preenchido, assinado e carimbado,  
• Declaração de não falência: o licitante não está/esteve envolvido em processos de 

falência, concordata ou liquidação, e não há sentenças ou ações judiciais pendentes 
contra o Licitante que possam prejudicar suas operações num futuro próximo,  

• Evidência de ser uma entidade legalmente constituída e registrada,  
• Apresentação de ao menos 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos 

nos últimos 05 (cinco) anos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
papel timbrado do órgão ou empresa que o expediu, comprovando os serviços 
relativos a este Termo de Referência. 

 
Por favor, note que o ACNUR tem status de isenção fiscal e de direito como descrito no 
seguinte decreto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D52288.htm 
 

 
2. RECONHECIMENTO 
 
Agradecemos que nos informe sobre a recepção deste RFQ por e-mail para Natasha 
Câmara, Assistente Sênior de Aquisições em camara@unhcr.org e Laura Lima, Oficial 
Associada de Aquisicões em limal@unhcr.org em quanto à: 
 
 - A sua confirmação de recepção da presente RFQ 
 - Se vai ou não apresentar uma proposta 
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Perguntas ao respeito deste processo podem ser enviadas nos endereços acima listados 
até no máximo 3 dias antes da data de encerramento para apresentação de propostas.  
 
 
 
 
3. APRESENTAÇÃO  
 
O seu orçamento deve ser recebido até 10 de Agosto de 2020 por correio eletrônico em 
formato PDF para camara@unhcr.org e limal@unhcr.org  
 
Tenha em conta que a política de correio electrónico utilizada pelo ACNUR limita o tamanho 
dos anexos a um máximo de 8 Mb, pelo que poderá ser necessário enviar mais do que uma 
mensagem de correio electrónico para toda a apresentação. 
 
Por favor, indique no campo de assunto do e-mail:  

- RFQ/BRA 2020/029 
- Nome da sua empresa  
- Número de e-mails que são enviados (exemplo: 1/2, 2/2) 

Por exemplo: RFQ/2020/029 Empresa ABC (e-mail 1 de 3) 
 
A sua cotação deve ser válida pelo menos durante 30 dias. As condições normais de 
pagamento do ACNUR são de 30 dias após a entrega satisfatória de bens ou serviços e a 
sua aceitação pelo ACNUR.  
 
Por favor, consulte o Anexo B - Condições Gerais de Contratos do ACNUR para a Provisão 
de Mercadorias e / ou Serviços- 2018, que devem ser claramente atentados em sua oferta. 
 
A adjudicação desta compra será feita à proposta com menor custo que atenda aos 
requisitos técnicos propostos pelo ACNUR, , incluindo o prazo de entrega.  
 
O ACNUR reserva-se o direito de aceitar a totalidade ou parte da sua proposta, ou de permitir 
a cisão ou adjudicação parcial. 
 
Obrigada pela atenção.  
 
 
 

Natasha Omena R. da Câmara 
Assistente Sênior de Aquisições 

ACNUR Brasil 
 


