Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO N.º 00450/2008
Brasília, 22 de fevereiro de 2008.
Prezados Senhores,
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do Projeto BRA/99/018
– Qualidade e Equidade em Educação a partir de Avaliações/Informações Estatísticas, solicita a
apresentação de Cotação para Contratação de empresa que ofereça serviços e equipamentos para
a realização da “Avaliação da Aplicação do SAEB e Prova Brasil/2007”, no dia 06 de março de
2008, no período de 14h às 18h e 07 de março de 2008, das 9h às 17h, no Plano Piloto da cidade de
Brasília, DF cujas especificações estão detalhadas no Anexo II – Termo de Referência.
O critério de avaliação, atendidas as exigências contidas no Termo de Referência, será o de menor
valor global.
O Fornecedor pagará, mediante dedução nos pagamentos, por atraso na execução do objeto
contratado, multa de 0,5% (meio por cento) do valor total de execução em atraso, por dia de atraso,
contados a partir do término do prazo de execução previsto na Ordem de Compra.
Os interessados poderão responder a presente Solicitação mediante o encaminhamento de
Cotação, via fax 61 3038-9010 e/ou e-mail pnudlicitacoes@undp.org.br , no formato do Anexo I
– Formulário de Oferta, devidamente datado, assinado, com carimbo de CNPJ, identificação do
signatário e obrigatoriamente preenchido nos campos indicados, devendo ainda anexar quaisquer
outros documentos que eventualmente sejam solicitados nos Anexos correspondentes.
A Cotação deverá ser entregue até no máximo às 12:00 horas do dia 29 de fevereiro de 2008.
Integram a presente Solicitação de Cotação os seguintes documentos:
Anexo I – Formulário de Oferta
Anexo II – Termo de Referência
Anexo III – Termos e Condições Gerais
Os interessados também poderão solicitar esclarecimentos sobre os Documentos da presente
Solicitação de Cotação mediante correspondência escrita por meio do mesmo fax ou correio
eletrônico (fax 61 3038-9010 e/ou e-mail pnudlicitacoes@undp.org.br).
O PNUD responderá todos as solicitações de esclarecimentos recebidas até o dia 26.02.2008 que
constem: (i) o número da Solicitação de Cotação correspondente e (ii) identificação do solicitante.
Somente receberão as respostas aos eventuais questionamentos, ou quaisquer outros informes
referentes ao presente procedimento, as empresas devidamente cadastradas no link [Quero
Participar] no sítio eletrônico de compras do PNUD http://www.pnud.org.br / Licitações e
Contratos / Avisos de Licitações.
Atenciosamente,
Coordenação da Unidade de Compras e Contratos - UCC
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/Brasil

