
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
Projeto UPU QSFBRA0809SPR09 – Operacionalização do Sistema de Medição da 

Qualidade do Serviço Postal Doméstico 
 

Solicitação de Manifestação de Interesse No. 11/2009. 
 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do 
Projeto UPU QSFBRA0809SPR09 – Operacionalização do Sistema de Medição da 
Qualidade do Serviço Postal Doméstico, firmado entre a União Postal Universal - 
UPU, na qualidade de CONTRATANTE, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
na qualidade de BENEFICIÁRIA, convida à apresentação de MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE para fornecimento de serviços e produtos que atendam à Solução de 
RFID para o Monitoramento do Fluxo Postal da ECT, de acordo com os termos da 
presente Solicitação de Manifestação de Interesse disponível no Sítio de Compras do 
PNUD https://www.undp.org.br / “Licitações e Contratos” / “Manifestações de 
Interesse”. 

 
O objeto desta Manifestação compreende o fornecimento de 
solução  para  medição da qualidade do serviço de entrega de correspondências 
nacionais realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A 
solução, que abrangerá todas as Capitais dos Estados, além das cidades de 
Campinas e Bauru, compreende em linhas gerais: 
  

1. A realização de pesquisa com painelistas externos à BENEFICIÁRIA e não 
pertencentes ao quadro funcional da CONTRATADA, que deverão enviar e 
receber, diariamente e conforme um planejamento pré-
definido, correspondências-teste entre eles, registrando em sistema 
informatizado da CONTRATADA as informações de envio tais como data de 
postagem, data de recebimento e código das correspondências-teste, além de 
outras necessárias à gestão do painel. 

2. A disponibilização diária para a BENEFICIÁRIA dos resultados de qualidade, 
bem como de relatórios diversos, baseados nos padrões definidos pela 
BENEFICIÁRIA, consolidados e não consolidados, através de acesso a 
aplicativo web, além da disponibilização também para a BENEFICIÁRIA de 
relatórios mensais, trimestrais e anuais. 

3. A preparação e validação das correspondências-teste, conforme definições da 
BENEFICIÁRIA, contendo etiquetas de radiofreqüência a serem fornecidas pela 
BENEFICIÁRIA. 

4. A incorporação diária aos relatórios das informações geradas por 
sistema RFID a ser implantado na BENEFICIÁRIA de maneira, para que seja 
possível acompanhar os prazos intermediários das cartas-teste. 

5. A internalização na BENEFICIÁRIA dos aplicativos para acompanhamento dos 
prazos globais e intermediários. 

6. Para melhor compreensão do alcance da prestação do serviço, e considerando 
as margens de erro e nível de confiança definidos, estima-se em 
aproximadamente 8.000 a 10.000 correspondências-teste/mês, sendo que os 
níveis de confiança e erros serão discriminados posteriormente. 

7. Os requisitos técnicos de pré-qualificação exigidos serão, entre outros: 
• Adequação qualitativa e quantitativa dos recursos humanos e materiais 

para a realização da tarefa nos tempos determinados pela 
BENEFICIÁRIA; 

• Capacidade de seguir o cronograma geral de implantação; 
• Prova documental de habilitação legal para prestação do serviço no 

território Brasileiro; 
• Existência de auditagem externa periódica, por órgão devidamente 

credenciado, em todo o processo de pesquisa, incluindo entre outras as 



atividades de: seleção e acompanhamento do trabalho dos painelistas, 
etiquetas, preparação endereçamento, postagem, vinculação entre 
correspondências-teste e etiquetas RFID e geração de relação de 
relatórios; 

• O Sistema tecnológico que suporta a solução deve ser aberto 
permitindo desenvolvimentos posteriores; 

• Suporte Técnico disponível no Brasil para atendimento nas diversas 
localidades em até 72 horas; 

• Comprovação documental de experiência em 2 projetos com a 
tecnologia solicitada para a empresa e para o quadro técnico. 

 
As empresas/instituições interessadas deverão encaminhar, até o dia 12/06/2009, no 
endereço indicado abaixo, com o assunto “Projeto UPU QSFBRA0809SPR09 – 
Operacionalização do Sistema de Medição da Qualidade do Serviço Postal 
Doméstico – Manifestação de Interesse No. 11/2009 (Pesquisa)”, correspondência 
oficial emitida em papel timbrado da entidade, devidamente assinada pelo 
representante legal, expressando interesse em realizar os serviços em questão, assim 
como fornecendo informações que demonstrem suas qualificações para fornecer os 
serviços, conforme estabelecido no item 7 (sete) acima. 
 
O prazo estimado para conclusão dos serviços é de 3 (três) meses após a assinatura 
do contrato e a pesquisa deverá ser executada durante 2 (dois) anos após a conclusão 
dos serviços. 
 
As instituições/empresas poderão associar-se a fim de melhorar suas qualificações. 
 
O PNUD não está obrigado a convidar quaisquer empresas que tenham manifestado 
interesse para participação no subseqüente processo de seleção/aquisição. As 
conseqüentes fases de pré-qualificação e solicitações de proposta serão conduzidas 
de acordo com as regras e procedimentos do PNUD. 

 
Será realizada uma Audiência Pública no dia 23/06/2009, na Rua Mergenthaler, 
592, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP 05311030, para esclarecimentos de 
dúvidas das instituições interessadas no processo. 
 
Interessados poderão solicitar informações adicionais pelo endereço eletrônico: 
pnudlicitacoes@undp.org.br, ou pelo fax (61) 3038-9010.  

 
Endereço: 
Manifestação de Interesse Nº 11/2009 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
A/C: Unidade de Compras 
Endereço: EQSW 103/104, Lote 01, Bloco D - Setor Sudoeste - CEP: 70670-350, 
Brasília/DF, Brasil 
Tel: 55 61 3038-9300 Fax: 55 61 3038-9010 
Correio Eletrônico: pnudlicitacoes@undp.org.br 
Portal: https://www.undp.org.br/licitacoes 
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