ERRATA DO EDITAL DE AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº
RG010123/2015
Onde se lê:
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM/OS-MCTI,
instituição de direito privado sem fins lucrativo, supervisionada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI, por intermédio de sua Comissão de Seleção de
Fornecedores (CSF), nomeada pela OI/DG nº 025/2014, no uso de suas atribuições
regimentais e estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados que no dia
03 de abril de 2015 às 15h00min (horário local) realizará a consulta aberta, de acordo
com a modalidade AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010123/2015, com
critérios do tipo menor preço Global, buscando selecionar FORNECEDOR, referente a
aquisição de Água Mineral em Garrafão de 20 litros, para uso nas atividades
desenvolvidas pelo IDSM, nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e
Amanã, bem como nas atividades desenvolvidas pelo IDSM, na sede localizada na cidade
de Tefé-AM. Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto ora
consultado, cadastradas no IDSM, conforme item 2, deste Edital. O IDSM receberá por email, arquivo zipado, os documentos referentes a habilitação e a proposta dos interessados
para análise, conforme item 3, deste Edital.
2. CADASTRO E INFORMAÇÕES
2.1. Para efeitos de cadastramento, as empresas do ramo pertinente ao objeto ora
contratado deverão encaminhar ao e-mail compras@mamiraua.org.br, até o dia 03 de abril
de 2015 às 15h:00min, os seguintes documentos:

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
3.1. Os documentos necessários à habilitação e a proposta serão recebidos pela
Comissão de Seleção de Fornecedores em arquivo zipado pelo e-mail:
compras@mamiraua.org.br, até as 15h00min do dia 03 de abril de 2015, data e hora em
que serão abertos e acusados o recebimento de cada e-mail.
3.6. Atendendo aos critérios de envio, contidas neste EDITAL e seus ANEXOS, das
propostas para habilitação documental do FORNECEDOR e proposta de habilitação
financeira, será publicado o Resultado Final no dia 06/04/2015 a partir das 17h00
(horário local) no site: www.mamiraua.org.br.
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Leia-se:
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM/OS-MCTI,
instituição de direito privado sem fins lucrativo, supervisionada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI, por intermédio de sua Comissão de Seleção de
Fornecedores (CSF), nomeada pela OI/DG nº 025/2014, no uso de suas atribuições
regimentais e estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados que no dia
10 de abril de 2015 às 15h00min (horário local) realizará a consulta aberta, de acordo
com a modalidade AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010123/2015, com
critérios do tipo menor preço Global, buscando selecionar FORNECEDOR, referente a
aquisição de Água Mineral em Garrafão de 20 litros, para uso nas atividades
desenvolvidas pelo IDSM, nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e
Amanã, bem como nas atividades desenvolvidas pelo IDSM, na sede localizada na cidade
de Tefé-AM. Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto ora
consultado, cadastradas no IDSM, conforme item 2, deste Edital. O IDSM receberá por email, arquivo zipado, os documentos referentes a habilitação e a proposta dos interessados
para análise, conforme item 3, deste Edital.
2. CADASTRO E INFORMAÇÕES:
2.1. Para efeitos de cadastramento, as empresas do ramo pertinente ao objeto ora
contratado deverão encaminhar ao e-mail compras@mamiraua.org.br, até o dia 10 de abril
de 2015 às 15h:00min (horário local), os seguintes documentos:
3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
3.1. Os documentos necessários à habilitação e a proposta serão recebidos pela
Comissão de Seleção de Fornecedores em arquivo zipado pelo e-mail:
compras@mamiraua.org.br, até as 15h00min do dia 10 de abril de 2015 (horário local,
data e hora em que serão abertos e acusados o recebimento de cada e-mail.
3.6. Atendendo aos critérios de envio, contidas neste EDITAL e seus ANEXOS, das
propostas para habilitação documental do FORNECEDOR e proposta de habilitação
financeira, será publicado o Resultado Parcial no dia 10/04/2015 a partir das 23h00
(horário local) e o Resultado Final no dia 14/04/2015 a partir das 17h00 (horário local)
no site: www.mamiraua.org.br.
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