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ERRATA

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 236/2021 FUNDEP

TIPO MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA A PREÇO GLOBAL

PROCESSO: 1389434

FONTE DE RECURSOS: 27194*16*091*135 - MCTIC/IPT/ROTA 2030 LIV

ENTIDADE CONTRATANTE: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep

OBJETO: Contratação de serviço de consultoria especializada em design de serviços para criação de programa que
acelere  a  adoção  de  tecnologias  (digitais  e  da  Indústria  4.0)  e  aumente  a  produtividade  das  microempresas,
pequenas e médias empresas (MPMEs) do setor de ferramentaria, realizando um estudo com empresas do setor e
desenvolvendo  uma  proposta  de  solução  baseada  em  plataforma  multilateral.  A  metodologia  prioritária  a  ser
utilizada é a de “Design Thinking”, embora possa ser combinada com outras metodologias para atender o objeto ora
contratado,  conforme exigências, especificações e quantitativos estabelecidos no Instrumento Convocatório e em
seus Anexos.

MOTIVO: Alteração data publicação – prorrogação prazo recebimento propostas e acompanhamento aos
esclarecimentos prestados

1.  Considerando  pedidos  de  esclarecimentos  até  o  momento,  bem  como  a  fim  de  ampliar  a
competividade a data do certame foi adiada para recebimento propostas, sendo:

ONDE SE LÊ:

2.1 A abertura  do presente Seleção dar-se-á no Portal  de Compras da Fundep, modo de disputa fechado,
dirigida pela Compradora Marilene Silva, na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado, nos termos
da legislação citada no preâmbulo deste Instrumento Convocatório:
Endereço eletrônico onde se realizará o processo de compra: 

https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx -

COMPRAS DISPONÍVEIS – LOTE nº 419854

Serão observados as seguintes datas e horários para o procedimento:

Recebimento das propostas: Das 14h00 min do dia 26/07/2021 às 14h00 min do dia 11/08/2021

Abertura das propostas: Às 14h00 min do dia 11/08/2021

LEIA-SE:
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2.1 A abertura  do presente Seleção dar-se-á no Portal  de Compras da Fundep, modo de disputa fechado,
dirigida pela Compradora Marilene Silva, na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado, nos termos
da legislação citada no preâmbulo deste Instrumento Convocatório:
Endereço eletrônico onde se realizará o processo de compra: 

https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx -

COMPRAS DISPONÍVEIS – LOTE nº 419854

Serão observados as seguintes datas e horários para o procedimento:

Recebimento das propostas: Das 14h00 min do dia 26/07/2021 às 14h00 min do dia 19/08/2021

Abertura das propostas: Às 14h00 min do dia 19/08/2021

2. Esclarecimentos

Foram disponibilizados até o momento respostas aos pedidos de esclarecimentos encaminhados, portanto conforme
disposto nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 do Instrumento Convocatório as proponentes interessadas deverão acompanhar
as mensagens, pois integram o certame como transcritas fossem e eventuais alterações aplicam-se no que couber
ao Instrumento Convocatório e seus Anexos, não podendo fazer alegações futuras de desconhecimento.

3.4.1 As respostas às consultas formuladas e quaisquer informações que a Comissão julgar importantes,
bem  como  as  decisões  referentes  a  este  processo,  serão  disponibilizadas  no  “site”
www.fundep.ufmg.br  ,   no  campo  “arquivos  anexos”,  no  lote  correspondente  a  este  Instrumento
Convocatório, devendo o fornecedor verificar o aplicativo, sendo a mensagem acessível a todos os
interessados;

3.4.2 As empresas se obrigam a acompanhar as publicações no lote de compras do Portal de Compras,
“site”  www.fundep.ufmg.br,  não  sendo  aceitas  quaisquer  alegações  de  desconhecimento  das
informações, atos e decisões relativas à presente Seleção Pública.

3. Alterações no Instrumento Convocatório e seus Anexos

Demais  cláusulas  e  itens  que  conflitarem  com  alteração  acima,  bem  como  esclarecimentos  prestados  e
disponibilizados no site ficam desde já alterados.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2021

Marilene Silva
Compradora
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