
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. 12/2009. 
 

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 disponível no sítio do PNUD 
https://www.undp.org.br / “Licitações e Contratos” / “Manifestações de Interesse”. 

 
1. O objeto desta Manifestação compreende o fornecimento de solução técnica 

para monitoramento do fluxo de cartas-teste em pontos de leitura situados nas 
unidades operacionais da ECT, utilizando a tecnologia RFID, com o padrão 
tecnológico EPCGlobal UHF, Gen2. A solução compreende as estruturas de 
leitura, os dispositivos locais para gestão da informação coletada, a 
comunicação de dados através da rede corporativa da ECT até um servidor 
central, onde a solução proverá um sistema de informação para tratamento, 
armazenagem e redirecionamento dos dados coletados nas unidades. O 
monitoramento do fluxo está previsto para 30 unidades de tratamento da ECT, 
distribuídos nos estados AM(1), BA(3), DF(2), CE(1), ES(1), GO(1), MG(1), 
MT(1), MS(1), PA(1), PE(1), PR(1), RJ(3), RO(1), RS(1), SC(1) e SP(9). O 
sistema de informação deverá ser implantado na sede da ECT em Brasília. O 
índice de performance de leitura que será exigido será de 97,5% dentro de 
condições limites de operação com a passagem de até 20 cartas-teste, a 
velocidade de até 5 m/s, dentro de unitizadores padronizados na operação 
logística da ECT. 

 
2. Os requisitos técnicos exigidos de pré-qualificação para as propostas serão a 

comprovação de homologação pela ANATEL dos equipamentos, a certificação 
de RFID no padrão EPCGlobal para UHF, Gen2; a comprovação de Suporte 
Técnico disponível no Brasil para atendimento nas diversas localidades em até 
72 horas, e a 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. 12/2009 (Fornecimento de 
Ferramenta)”, 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 2 (dois) acima. 
O envelope deverá conter ainda a informação – Não abrir antes de 12/06/2009. 
 
As empresas/instituições poderão associar-se a fim de melhorar suas qualificações. 
 
O prazo estimado para conclusão dos serviços é de 12 meses após a assinatura do 
contrato. 
 
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 22/06/2009, 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 12/2009 
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 

 
 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PNUD/Brasil 

Unidade de Compras e Contratos 


