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SAF/DPMO/48/22 
25 de Julho de 2022 

Ref.: Licitação Nº 08/22 – Aluguel de Veículos com Motorista para as Missões 
de Observação Eleitoral (MOE) da Secretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos (SG/OEA) na República Federativa do Brasil 

A quem interessar possa: 

Por meio da presente comunicação, a Secretaria Geral da Organização dos 
Estados Americanos (SG/OEA), por intermédio do Departamento de Serviços de 
Compras e Supervisão de Gestão, gostaria de convidá-lo para participar do 
processo de licitação acima referido, cujo objetivo é o aluguel de veículos com 
motorista para as Missões de Observação Eleitoral (MOE) da Secretaria Geral 
da Organização dos Estados Americanos (SG/OEA) na República Federativa do 
Brasil. 

Acompanham o presente convite o Edital para Apresentação de Propostas para 
a Licitação No. 08/22, o Anexo 1 (Proposta) e o Anexo 2 (Modelo de 
Contrato), dos quais constam as instruções para a preparação e 
apresentação da proposta, as normas que regerão o processo de 
licitação, os Termos de Referência e os Termos e Condições do Contrato 
a serem assinado com o licitante vencedor. 

A data limite para apresentar propostas é o dia 12 de agosto de 2022, às 
11:59 pm (hora local de Washington, D.C., Estados Unidos da América). 

Vale mencionar que este convite, assim como o Edital e seus anexos, 
também foram publicados no site da OEA, na seção "Procurement 
Notices" (http://www.oas.org/OASpage/bid/default_spa.asp), UN 
Development Business (www.devbusiness.com) e dgMarket 
(www.dgmarket.com).” 

Agradecemos de antemão sua atenção a esse convite para participar da 
licitação e esperamos receber sua proposta, a qual deverá ser apresentada 
por correio eletrônico no endereço oasbidsubmit@oas.org, com cópia para 
duribev@oas.org 

Atenciosamente, 
 
 
 

P/ Alex P. Grahammer 
Diretor do Departamento de Serviços de Compras e Supervisão de 

Gestão 

Cristina 
Garcia Ripa
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