COMUNICADO I
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO DE PRONTIDÃO
TECNOLÓGICA E JORNADA AMAZÔNIA 4.0 NO POLO INDUSTRIAL DE
MANAUS

Com o objetivo de garantir o anonimato das informações prestadas no item dos critérios
técnicos, informamos que a ordem de análise das inscrições será alterada. Neste
sentido, a análise dos CRITÉRIOS TÉCNICOS será realizada primeiro e, após a
finalização da análise pela banca de especialistas, na segunda etapa será solicitado,
por meio de diligência enviada pela ABDI através da Plataforma Prosas, o envio das
informações concernentes aos CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.
Por este motivo, altera-se o texto do item 9.2 do Edital da Chamada Pública nº 001/2022
para:
“9.2 Para se inscrever o interessado deverá, primeiramente, criar o perfil
empreendedor na Plataforma Prosas, no link https://prosas.com.br/users/sign_up,
em seguida efetuar a inscrição e anexar somente os documentos comprobatórios
dos critérios técnicos (item 10.5).
As informações concernentes aos critérios de elegibilidade serão solicitadas pela
ABDI, por meio da Plataforma Prosas através de comunicação denominada
diligência. Solicitamos que, no prazo descrito no cronograma abaixo, seja
observada a caixa de e-mail e também no spam a solicitação de envio das
informações e documentos comprobatórios dos critérios de elegibilidade (item
10.4).
Em conformidade com o disposto no item 12.1 da Chamada Pública nº 001/2022, que
disciplina a possibilidade de alteração, a qualquer tempo, devido às necessidades de
ajustes dos prazos previstos nessa Chamada, informamos a alteração no
CRONOGRAMA, a partir da ETAPA II, conforme a seguir exposto:
Etapas
Lançamento do edital
ETAPA I - Inscrição
das Empresas Inscrição
Avaliação dos Critérios Técnicos

Data início

Data fim

07/03/2022

07/03/2022

07/03/2022

08/04/2022

11/04/2022

22/04/2022

25/04/2022

25/04/2022

Divulgação dos resultados da avaliação
dos critérios técnicos e
Convocação para envio das informações
sobre a empresa e documentos
comprobatórios. Este item será realizado

por meio de diligência encaminhada
através da Plataforma Prosas.
Avaliação dos Critérios de Elegibilidade Envio das informações e documentos
comprobatórios

26/04/2022

04/05/2022

06/05/2022

06/05/2022

Interposição de recursos

09/05/2022

13/05/2022

Publicação dos recursos

17/05/2022

17/05/2022

Interposição de Contrarrazões

18/05/2022

24/05/2022

Avaliação dos recursos e Contrarrazões

25/05/2022

31/05/2022

Divulgação do resultado final

01/06/2022

01/06/2022

Homologação do processo

02/06/2022

06/06/2022

Envio do Termo de Compromisso

07/06/2022

10/06/2022

Assinatura Termo de Adesão com INDT

13/06/2022

15/06/2022

17/06/2022

17/09/2023

Divulgação dos resultados da avaliação
ETAPA II - Seleção de elegibilidade
de projetos

ETAPA III – Estudo Realização do Estudo de Prontidão
de Prontidão
Tecnológica e da Jornada 4.0
Tecnológica e
Jornada 4.0

Brasília (DF), 23 de março de 2022.
Comissão Especial

