JOF - JOINT OPERATIONS FACILITY
Brasília, 04 de dezembro de 2017.

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO
Licitação JOF-0423/2017
Segue resposta a questionamento a ser considerada para elaboração da proposta.
1. Com relação ao Edital JOF-0423/2017 é possível a participação de duas empresas em forma
de consórcio?
Resposta: Sim. Se a Licitante é uma joint venture, consórcio ou associação, todas as partes
devem ser solidariamente responsáveis para com a UNESCO para o cumprimento das
disposições do Contrato e deverão designar uma das partes para atuar como líder com
autoridade para vincular a joint venture, consórcio ou associação. A composição ou constituição
da joint venture, consórcio ou associação não pode ser alterada sem o consentimento prévio da
UNESCO.
Se a Licitante for apresentar proposta em joint venture, consórcio ou associação, além do
Formulário de Apresentação de Proposta do Anexo IV, deverá ser apresentado o Formulário de
Consórcio (Anexo), devendo ser indicado o líder do Consórcio com autoridade para representalo, juntamente com a documentação legal de formação do consórcio, conforme legislação
vigente.
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JOF - JOINT OPERATIONS FACILITY
Formulário de Apresentação de Consórcio

JOINT VENTURE/CONSÓRCIO/ASSOCIAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Licitação JOF-0423/2017
JV / Consórcio / Associação Informações
Nome
Nomes de todos os parceiros e
informações
de
contato
(endereço,
números
de
telefone, números de fax e
endereços eletrônicos)
Nome da empresa/instituição
líder do consórcio (com
autorização de vinculação
entre a joint venture,
consórcio e/ou associação
durante o processo licitatório
e, no caso de estabelecimento
de um contrato, durante a
execução deste)
Detalhamento
de
responsabilidades
(em
porcentagem)
entre
os
parceiros com a indicação de
cada tipo de atividade a ser
realizada por cada um
Assinatura de todos os parceiros da joint venture/consórcio/associação:
Nós, abaixo assinados, participantes da Joint Venture, consórcio ou associação, confirmamos
que, em caso de sermos vencedores do processo licitatório e venhamos a assinar um contrato
com a UNESCO, nos comprometemos solidariamente em cumprirmos todos os termos
estabelecidos no documento.
Nome do parceiro: ___________________________________
Assinatura: _________________________________________
Data: ______________________________________________
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