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Brasília, 29 de outubro de 2018. 

 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 

 

Objeto: Fornecimento de equipamentos para montagem de laboratórios – 

Plataformas de Coleta Automática de Dados – PCDs..  

Informamos abaixo respostas aos questionamentos referentes ao processo em 
epígrafe as quais solicitamos sejam consideradas para apresentação da proposta.  

1. Por favor solicitamos informar os documentos que o Licitante deverá apresentar para 
o desembaraço nos países de destino? 
 
Reposta:  Fatura pro-forma, packing list detalhado, contendo nr de serie para os 

principais itens/componentes, draft de conhecimento aéreo (AWB). 

2. Existe algum prazo para o desembaraço alfandegário por parte do importador? 
 
Resposta: Não, mas, estima-se que os países tendo o permiso de importacion , o 

desembaraço deverá ocorrer num prazo de 10 dias uteis. 

                               O que não temos estimativa é o prazo para a obtenção do permiso de 

importacion.  

3. De acordo com o Incoterms 2010 o termo DDU está em desuso, portanto, sugerimos o 
Incoterm CIP Aeroporto de Destino, ou seja, o PNUD ou a Agência de Hidrologia de 
cada País recebe a carga no Aeroporto de destino e se encarrega da liberação 
alfandegária e entrega em cada destino. Isso é possível? 
 
Resposta: No caso pedimos que considerem a modalidade DAP, uma vez que é 

importante assegurar também o transporte do material.   

4. De acordo com o subitem 3.5 do Anexo III - Termos e Condições Gerais para Contratos, 
há a possibilidade de busca por alterações técnicas mais vantajosas. Uma das 
possibilidades, seria unificar em uma só descrição a proposta apresentada. Portanto, 
para a realização das importações/exportações o item seria descrito como “Plataforma 
de  Coleta de Dados, incluindo suas partes e peças” na Fatura Comercial e Packing List. 
Seria possível a alteração do modelo da Fatura Comercial e Packing List a ser 
apresentada para 1 (um) só item, contemplando o que está listado?  



Resposta: Entendemos que sim. O packing list deve ser elaborado contendo todos os 

componentes, de acordo com os volumes, inclusive contendo numero de serie para 

peças/componentes principais.  

É possível que determinado país solicite maiores detalhes para componentes 

eletrônicos, como DATALOGGER , em virtude da necessidade de homologação junto as 

autoridades competentes.  

5. Solicitamos explicar do que se trata a “Licença de Exportação”, solicitada no item 
11.10 do Anexo III - Termos e Condições Gerais para Contratos. 
 

Resposta: Quando aplicável e no momento oportuno o PNUD subsidiará com 

informações de forma a cumprir com este item.  
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