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ERRATA nº1 

Em 27 de Setembro de 2021, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG, através da Comissão de 
Compras e Contratações, torna público a publicação de ERRATA nº1 referente ao TERMO DE REFERÊNCIA 
Nº11/21 MEMORIAL DO HOLOCAUSTO - AR CONDICIONADO, a saber: 

 

Informamos que a visita técnica a ser realizada no dia 04/10 as 10h no endereço: Alameda Embaixador 
Sanchez Gavito, Botafogo (Local também www.idg.org.br FMA-0001-QUADRICICLOS-CMP-2021-0001-TR-
A conhecido como Parque Yitzhak Rabin). DEIXA DE SER OBRIGATÓRIA para este processo de seleção.  

 

Itens do Termo de Referência 

ITEM 7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

Onde se lê:  

A Comissão de Avaliação vai checar se todas as empresas que enviaram propostas participaram da visita 
técnica obrigatória e só abrirá os Arquivos nº 2 (Preço) dos proponentes que assinaram a lista de presença. 
Feita a classificação das propostas de acordo com os preços e prazos para entrega dos equipamentos, a 
Comissão de Avaliação abrirá os documentos de habilitação jurídica (Arquivo nº 1) dos 03 (três) 
proponentes com melhor classificação. Caso os proponentes com a melhor proposta seja desclassificado 
por ausência de habilitação, passa-se para a proposta seguinte e assim por diante. A Comissão de 
Avaliação registrará em ata a avaliação da habilitação e, se for o caso, a consequentemente 
desclassificação do participante que obtiver a melhor classificação. A áreas de Compras publicará o 
resultado da seleção no site no IDG; 
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Leia-se: 

Feita a classificação das propostas de acordo com os preços e prazos para entrega dos equipamentos, a 
Comissão de Avaliação abrirá os documentos de habilitação jurídica (Arquivo nº 1) dos 03 (três) 
proponentes com melhor classificação. Caso os proponentes com a melhor proposta seja desclassificado 
por ausência de habilitação, passa-se para a proposta seguinte e assim por diante. A Comissão de 
Avaliação registrará em ata a avaliação da habilitação e, se for o caso, a consequentemente 
desclassificação do participante que obtiver a melhor classificação. A áreas de Compras publicará o 
resultado da seleção no site no IDG; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos que, acompanhando a ERRATA N.º 01, será publicado o Termo de Referência 
Nº11/21 MEMORIAL DO HOLOCAUSTO - AR CONDICIONADO - B” 

 

COMISSÃO DE COMPRAS 
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