
 

 
 

 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO CRONORAMA DA AVALIAÇÃO 

COMPETITIVA IDSM/OS Nº OC019709/2022 
 

 

O Setor de Aquisição e Contratos do IDSM no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, pelo 
presente edital, que está prorrogando o CRONOGRAMA da Avaliação Competitiva do IDSM/OS 
n.º OC019709/2022, que visa a Contratação de empresa de serviços especializados em 
Auditoria Externa Independente, de competência reconhecida, para exame anual das 
Demonstrações Contábeis e do Relatório de Gestão do Instituto de Desenvolvimentos 
Sustentável Mamirauá, referentes aos exercícios a serem encerrados em 31 de dezembro de 
2022 e 2023. 

A prorrogação do Cronograma se faz necessária pois até o prazo final estipulado no Edital, 
apenas um proponente enviou proposta e documentação para participar do processo. No entanto 
o referido proponente encontra-se impedido de participar da referida Avaliação Competitiva, pois 
se enquadra no que dispõe o item 8.1.5 do edital, que prevê que o Fornecedor que tenha sido 
contratado por cinco anos consecutivos está impedido de participar do Processo, atendendo o 
que prevê o artigo 47, §3º da Portaria Nº 1.917 de 29 de abril de 2020.  

O novo cronograma do Edital IDSM/OS n. º OC019709/2022, fica prorrogado e definido como 
abaixo: 

Data Atividades relacionadas: 

27/09/2022 
Às 12 horas (hora local) - Prazo final para envio dos documentos previstos nos 
itens 4, 5 e 6 deste Edital; 

27/09/2022 
Às 15:00 horas (hora local) – Abertura das propostas financeiras e 
classificação das empresas em conformidade com o presente Edital; 

27/09/2022 

Às 15:31 horas (hora local) – Análise dos documentos de habilitação cadastral 
e habilitação técnica da empresa vencedora e, por se tratar de seleção pelos 
critérios de melhor técnica e menor preço, haverá a análise dos documentos 
das demais empresas na ordem de classificação das propostas financeiras; 
 

28/09/2022 
Às 15:00 horas (hora local) - Publicação no site do resultado classificatório das 
empresas habilitadas; 

29/09/2022 Às 15:00 horas (horário local) – Prazo final para recebimento de recursos; 

03/10/2022 
Às 18:00 horas (hora local) - Publicação do vencedor do processo de 
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº OC019709/2022; 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Tefé, 12 de setembro de 2022. 

 
 

___________________________________ 
Michelle Cristiane Silva 

Comissão de Seleção de Fornecedores 
Setor de Aquisições e Contratos – IDSM/OS MCTI 
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