CONCURSO Nº 001/2021
PROGRAMA BRASIL MAIS
COMUNICADO XI
Considerando a necessidade de:
(I) inclusão de etapa, com referido prazo de início e de fim, relativa à avaliação da documentação
de habilitação técnica e jurídica das empresas que deverão firmar contrato de adesão com a
ABDI;
(II) divulgar, após conferência da documentação dos classificados, a lista final com a convocação
dos 9 (nove) projetos que formalizarão contratos de adesão com a ABDI e serão agraciados com
a premiação prevista no concurso, bem a homologação final do processo; e
(III) ampliar o prazo para concretização dos pagamentos dos prêmios aos selecionados, uma vez
que tal pagamento está condicionado ao aceite de todo o processo pelo Ministério da Economia
e posterior liberação dos recursos, via Plataforma Mais Brasil, atendendo ao previsto no termo
do Convênio n.º 891155/2019, que motivou a realização do concurso.
COMUNICAMOS, a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 16 do EDITAL do CONCURSO
em referência, em conformidade com o disposto no item 16.1 do citado instrumento convocatório,
conforme a seguir exposto.
16.

CRONOGRAMA
Etapas

ETAPA II Seleção de
projetos e homologação
do resultado

Descrição
Avaliação e seleção dos projetos
Divulgação dos resultados da seleção

Data início
22/06/2021
12/07/2021

Data fim
09/07/2021
12/07/2021

Interposição de recursos

13/07/2021

19/07/2021

Publicação dos recursos

20/07/2021

20/07/2021

Interposição de Contrarrazões

21/07/2021

27/07/2021

Avaliação dos Recursos e Contrarrazões

28/07/2021

06/08/2021

Resultado dos recursos e lista final dos classifica09/08/2021
dos

09/08/2021

Identificação do Proponente/Grupo Proponente
dos projetos
Avaliação dos documentos dos proponentes
Homologação do Resultado Final com lista final
dos convocados para assinatura de contrato de
adesão
Celebração dos Contratos de Adesão
Premiação (Condicionada à liberação dos recursos pelo Ministério da Economia)

09/08/2021

20/08/2021

23/08/2021

03/09/2021

06/09/2021

17/09/2021

20/09/2021

30/09/2021

01/10/2021

29/10/2021

ETAPA III
– Execução
dos Projetos
Pilotos

ETAPA IV –
Avaliação
dos resultados dos projetos

Implantação dos projetos (realização das ações
de desenvolvimento da metodologia e ferramentas tecnológicas para capacitação on-line e aplicação do projeto piloto)

01/11/2021

06/05/2022

Envio dos relatórios de lições aprendidas
Envio dos Atestados de Recebimento

09/05/2022
16/05/2022

13/05/2022
20/05/2022

Elaboração pela ABDI de relatório geral dos resultados alcançados e compartilhamento com as
instituições que compõem a governança do Programa Brasil Mais.

23/05/2022

30/06/2022

Brasília (DF), 26 de agosto de 2021
Comissão Permanente de Licitação

