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DATA: 2 de Março de 2021 

PEDIDO DE COTAÇÃO: No. RFQ/2021/011 

PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE, FRALDAS, COLCHÕES 
E COBERTORES EM RIO BRANCO-ACRE 

 
SUA COTAÇÃO DEVE SER RECEBIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ: 5 DE 

MARÇO DE 2021 
 

 
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 orçamento 
urgente para o material especificado no presente Pedido de Cotação (RFQ). 
 
1. REQUISITOS 
 

- Descrição: As especificações técnicas detalhadas, assim como o formulário 
para preparar o orçamento, estão disponíveis no Anexo A dessa solicitação. 
Declare claramente e revele quaisquer discrepâncias com as especificações 
dadas 
 
Os fornecedores potenciais interessados podem apresentar um orçamento para 
um ou ambos os lotes, dependendo de seu segmento de negócio e capacidade. 
O ACNUR avaliará separadamente as ofertas recebidas para cada lote 
 
O lote 1 corresponde à materiais de higiene (kits) e fraldas; 
 
O lote 2 corresponde à colchões e cobertores  
 

- Transporte e local de entrega: Quantidades totais devem ser entregues em 
Rio Branco-Acre (endereço a ser confirmado). Por favor, confirme a sua 
capacidade para completar tal entrega.  

   
- Prazo de entrega (após a recepção da ordem de compra): A entrega dos 

itens deverá ocorrer em caráter de urgência.  Por gentileza indicar em sua 
oferta o melhor prazo de entrega. 

 
 

Note-se que os valores foram indicados de modo a permitir aos proponentes terem uma 
indicação das necessidades previstas. Não representa um compromisso de que o ACNUR 
irá adquirir a quantidade acima referida. As quantidades podem variar e dependerão das 
necessidades reais e dos fundos disponíveis regulados pela emissão de Ordens de 
Compra individuais.  

 
 
 

 
1 Para mais informações sobre o ACNUR, ver http://www.unhcr.org 
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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 

 
As seguintes informações devem constar na sua cotação:  
 

- Moeda: Real brasileiro, 
- Custo unitário do produto,  
- Custo do frete (caso aplicável) 
- Custo total (tudo incluído),  
- Prazo de entrega.  
 

2. RECONHECIMENTO 
 
Agradecemos que nos informe do recebimento desta solicitação por e-mail para 
camara@unhcr.org e limal@unhcr.org : 
 - Sua confirmação de recebimento desta solicitação de cotação,  
 - Se vai ou não apresentar uma cotação.   
 
3. ENVIO DA COTAÇÃO 
 
Sua cotação deverá ser recebida até o dia 5 de Março de 2021 – 12hrs por e-mail 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 2021/011 
- Nome da sua empresa  

 
A sua cotação deve ser válida pelo menos durante 30 dias. As condições normais de 
pagamento do ACNUR são líquidas 30 dias após a entrega satisfatória de bens ou serviços 
e a sua aceitação pelo ACNUR.  
 
Por favor, consulte o Anexo B as Condições Gerais de Contratos do ACNUR, que devem 
ser claramente atentadas na sua cotação. 
 
A adjudicação desta compra será feita à proposta mais baixa apresentada que satisfaça os 
requisitos do ACNUR, incluindo disponibilidade para pronta 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 Compras/Suprimentos 

ACNUR Brasil 
 


