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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE MI  Nº 06827/2009 
 
Brasília/DF, 11 de agosto de 2009  
 
Assunto: Questionamentos/Respostas 

 
Pergunta 1: Qual o tipo de informação será necessária no AVA? 
 
Resposta: A empresa deverá customizar o AVA com a identidade visual do MDS e 
disponibilizar todas as ferramentas necessárias para a administração e acompanhamento 
pedagógico e tecnológico de um curso on line, como, por exemplo, o material dos cursos em 
html, materiais na biblioteca virtual, realização de fóruns e chats, disponibilização de vídeos, 
podcast, etc.  
 
Pergunta 2: Qual será o conteúdo deste(s) curso(s) e qual será sua extensão? 
 
Resposta: Os cursos, ambos com 104 horas, abordarão conteúdo específico do Programa 
Bolsa Família e dos Programas do Sistema Único de Assistência Social, disponibilizados pelo 
MDS. 
 
Pergunta 3: A empresa contratada seria responsável por tirar dúvidas sobre o conteúdo 
disponibilizado pela MDS? 
 
Resposta: A empresa deverá contar com uma equipe de tutores que ficará responsável pelo 
contato com os alunos, auxiliando no esclarecimento das dúvidas técnicas. Cada grupo de 10 
tutores será coordenado por um Orientador de Aprendizagem que fará a interface entre a 
empresa e o MDS para dúvidas mais específicas. 
 
Pergunta 4: Como funciona a associação de empresas, como isto pode ser formalizado? 
 
Resposta: Em caso de consórcio, deverá ser apresentado o Compromisso de Constituição do 
Consórcio e indicação da empresa Lider.   
 
Pergunta 5: É necessário enviar proposta com valores para os cursos? na manifestação de 
interesse? 
 
Resposta: Não. 
 
Pergunta 6: Gostaríamos de saber quais documentos devemos enviar pelo correio para 
manifestar o interesse nº 06827/2009, 
  
Resposta: As Instituições/empresas de Ensino interessadas deverão apresentar informação 
que indique que estão qualificadas para fornecer os serviços (descrição de trabalhos 



similares, experiência em condições similares, disponibilidade de pessoal que possua 
os conhecimentos pertinentes, etc) 
 
Pergunta 7: Além de enviar os documentos, devemos manifestar o interesse no site 
preenchendo os formulários? ou basta apenas preencher o formulário? 
  
Resposta: As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas no endereço indicado a 
seguir, até  às 18:00 horas do dia 24/08/2009, em envelope lacrado ao PNUD, com o assunto 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 06827/2009, correspondência oficial emitida em papel 
timbrado da entidade, devidamente assinado pelo representante legal da mesma, expressando 
interesse em realizar o trabalho em questão, assim como apresentando as comprovação dos 
requisitos exigidos nesta manifestação 
 
Pergunta 8: Gostaríamos de consultar se há algum modelo prestabelecido para a carta de 
manifestação de interesse a ser enviada 
 
Resposta: Não existe um modelo epecífico para a carta de manifestação de interesse. 
 
Pergunta 9: Gostaria de saber se existe Edital já definido ou se nesse momento devemos 
encaminhar apenas Manifestação de Interesse. 
 
Resposta: Na data especificada (24/08/2009), deverá ser encaminhada apenas a manifestação 
de interesse.  
 
 

Atenciosamente, 

Unidade de Compras e Contratos  

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD – Brasil 

 


