Termo de Referência para Contratação de
Empresa Especializada em Confecção de Brindes
(Blocos de Anotação Personalizados)
Localização:

Brasília/DF

Prazo para envio de proposta:

16/12/2015, às 23h59

Data esperada de início:

17/12/2015

Data esperada de fim:

15/01/2016

Objeto
Confecção de blocos de anotação personalizados.

Objetivo
Contratação de empresa especializada em confecção de brindes, localizada em Brasília/DF, para
confeccionar blocos de anotação personalizados.

Responsabilidades
A empresa contratada poderá solicitar informações sobre o processo de produção a qualquer momento a
partir da aprovação da proposta.
A contratada deverá validar uma prova de cada produto requerido antes da impressão final dos mesmos.
Caso a prova não seja validada, a contratada se comprometerá a adequar o produto a exigência da
contratante, realizando os testes que sejam necessários até a aprovação do produto final.
A contratada deverá apresentar recibo dos serviços prestados para que a entidade contratante possa
realizar os pagamentos devidos, conforme acordado no momento da contratação do serviço.
A contratada deverá entregar os produtos finais impreterivelmente até o dia 15/01/2015 na Casa da ONU,
localizada no Setor de Embaixadas Norte, Brasília/DF.

Produtos
BLOCOS DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADOS
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OPÇÃO 1
Bloco ecológico de anotações, acompanhado de
caneta ecológica (branca, azul clara ou prata): capa
dura, encadernação em wire-o, impressão de imagens
em uma cor na capa, na contracapa e na caneta.

OPÇÃO 2
Bloco ecológico de anotações, acompanhado de
caneta ecológica (branca, azul clara ou prata): capa
dura, blocos de notas adesivos, impressão de imagens
em uma cor na capa, na contracapa e na caneta.

OPÇÃO 3
Bloco tipo molesquine (azul claro - 14 x 9 cm): capa
dura, blocos de notas adesivos, impressão de imagens
em uma cor na capa e na contracapa.

Observações:
* As candidatas poderão enviar propostas financeiras para um, dois ou três formatos especificados
neste termo de referência.
* A ONU Mulheres definirá o formato e a quantidade a ser contratada após análise das propostas.

Forma de Pagamento
O pagamento será efetuado em parcela única, em até 10 dias úteis após a prestação do serviço, mediante
a certificação dos serviços apresentados nas notas fiscais, dos serviços contratados. A nota fiscal deverá
conter discriminação detalhada dos serviços/produtos ou ser acompanhada de relatório contendo
discriminação dos itens e de valores.
As despesas com alteração de datas, horários e/ou itinerários propostas não autorizadas pela ONU
Mulheres não serão pagas pela Contratante.
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OBS: A ONU Mulheres não efetua o ressarcimento de nenhum imposto pago pela empresa.

Requisitos
Empresa com capacidade técnica para a confecção de brindes personalizados, que possa entregar o
material requerido em Brasília/DF, em tempo hábil (até o dia 15 de Janeiro de 2015), de acordo com o
especificado neste termo de referência.
Empresa inscrita e com registro de CNPJ ativo e sem restrições.

Classificação
A avaliação das propostas obedecerá ao critério de menor preço global para propostas que atendam
completamente as especificações do serviço.

Candidatura
As empresas interessadas e qualificadas devem enviar o Formulário de Oferta (modelo anexo) para:
compras.br@unwomen.org até 23h59 do dia 16/12/2015.
A proposta deverá cotar preços, em Reais, para cada produto, segundo as quantidades especificadas.
Especificar no assunto da mensagem: “Projeto 85097 – Blocos de Anotações Personalizados”.
Somente a empresa selecionada será notificada.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários devem ser encaminhados, por e-mail para
compras.br@unwomen.org.

Validade da Proposta
A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (trinta) dias, a contar da data de apresentação.

Disposições Gerais
O presente edital de convocação poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, a qualquer
momento, por iniciativa da ONU Mulheres, sem que isto implique em direito à indenização ou reclamação
de qualquer natureza.
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As instituições participantes da seleção reconhecem que a ONU Mulheres goza dos privilégios e imunidades
a ela dispensados por força da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas de 1946,
ratificada pelo Governo Brasileiro, e nada do que está contido no presente instrumento deverá ser
interpretado como renúncia, tácita ou expressa, pela ONU Mulheres a tais privilégios e imunidades.

Anexo I - Formulário de Oferta
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Brasília, / /2015.

ONU Mulheres - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Endereço: Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17
CEP: 70800-400, Brasília/DF, Brasil
Ref: ONU Mulheres – Projeto 85097 – Blocos de Anotações Personalizados
Solicitação de Cotação: Projeto 85097 – Blocos de Anotações Personalizados/2015
Prezadas Senhoras,
Após exame dos documentos de licitação, propomos entregar os serviços constantes da nossa Cotação
pelo valor detalhado, conforme planilha abaixo:
BLOCOS DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADOS
PRAZO PARA ENTREGA: 15 de Janeiro de 2016

500 unidades

1000 unidades 2000 unidades

(Valor unitário (Valor unitário (Valor unitário
em R$)
em R$)
em R$)

OPÇÃO 1
Bloco ecológico de
anotações, acompanhado
de caneta ecológica
(branca, azul clara ou
prata): capa dura,
encadernação em wire-o,
impressão de imagens em
uma cor na capa, na
contracapa e na caneta.
OPÇÃO 2
Bloco ecológico de
anotações, acompanhado
de caneta ecológica
(branca, azul clara ou
prata): capa dura, blocos de
notas adesivos, impressão
de imagens em uma cor na
capa, na contracapa e na
caneta.
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OPÇÃO 3
Bloco tipo molesquine
(azul claro - 14 x 9 cm):
capa dura, blocos de notas
adesivos, impressão de
imagens em uma cor na
capa e na contracapa.
Observação:
* A ONU Mulheres definirá o formato e a quantidade a ser contratada após análise das propostas.

Concordamos em manter esta cotação durante o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data
limite para recebimento das Cotações fixada na presente Solicitação de Cotação.
Declaro na forma da lei que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação
integral e irretratável de seus termos. Aceitando fornecer o(s) serviço(s) objeto desta licitação no local
exigido pelo valor proposto.
Carimbo do CNPJ
Atenciosamente
Nome da Empresa
Assinatura
Telefone/Fax/E-mail
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta
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