
  

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 27000/2014 

Projeto PNUD BRA/13/003 – Apoio à Copa das Confederações 2013 e Preparação para 

a Copa do Mundo FIFA 2014 em Brasília  

 

1. Os serviços objeto desta Solicitação de Manifestação de Interesse compreendem a 

elaboração do Plano de Gestão que irá apoiar a operação e a administração do Estádio 

Nacional de Brasília, inclusive em suas áreas adjacentes e no Ginásio Nilson Nelson como 

estrutura auxiliar ao empreendimento.  

 

2. O Plano de Gestão deverá fornecer diretrizes, procedimentos e informações detalhadas 

que suportem a adequada operação e administração do Estádio, de forma rotineira e 

em período de eventos. Para isso, deverá incluir os seguintes componentes: 

a) Organização; 

b) Instalações e manutenção; 

c) Pessoal e recursos; 

d) Logística; 

e) Comercialização; 

f) Proteção e segurança; 

g) Financeiro e Contábil; 

h) Monitoramento e qualidade. 

 

3. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, Agência responsável 

pela execução do Projeto BRA/13/003, convida empresas e instituições acadêmicas 

(consorciadas ou não) a participar da exposição e revisão do Termo de Referência 

destinado à contratação em pauta, destacando os principais aspectos acerca dos 

serviços requeridos e sobre as qualificações mínimas necessárias para entrega dos 

produtos com a qualidade e prazos exigidos.  

 

4. A reunião será realizada no dia 28 de novembro de 2014, às 10h00, no escritório do 

PNUD situado no endereço a seguir:  

 

5. As instituições interessadas devem confirmar sua presença encaminhando uma 

mensagem para: pnudlicitacoes@undp.org com a referência: Manifestação de Interesse 
Nº 27000/2014, informando o nome e breve histórico da instituição e o nome do seu 

representante legal.  
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Brasília, 20 de novembro de 2014. 


