
CONCURSO Nº 001/2020 – DIGITAL.br 
 

COMUNICADO XII 
 

Considerando o agravamento da pandemia, com a “segunda onda” de casos da 
COVID-19 e novas determinações estaduais, especialmente no Nordeste, de 
fechamento de empresas e comércio. 
 
Considerando que 8 (oito) projetos selecionados no Digital.br para implementação 
em âmbito de piloto possuem como público-alvo micro e pequenas empresas de 
diversos segmentos econômicos e envolvem consultorias e intervenções nessas 
empresas a fim de acelerar seu processo de transformação digital.  
 
Considerando que essas atividades ficaram claramente prejudicadas em um 
contexto de “lockdown”, com impactos sobre o funcionamento dessas empresas.  
 
COMUNICAMOS, em conformidade com o disposto no item 7.2 do Edital do 
CONCURSO em referência, a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 7 
daquele instrumento convocatório, a partir da Etapa IV, conforme a seguir exposto. 
 
7. CRONOGRAMA   

 

Etapa Descrição Data de início Data de fim 

ETAPA IV - 
Execução dos 

projetos - Piloto 

Implementação dos projetos piloto 02/01/21 10/08/21 

Submissão dos planos de escalabilidade 10/08/21 16/08/21 

Avaliação e seleção dos planos de 
escalabilidade 

17/08/21 26/08/21 

Divulgação dos resultados da seleção 27/08/21 27/08/21 

Interposição de recursos 30/08/21 03/09/21 

Publicação dos recursos 06/09/21 06/09/21 

Interposição de Contrarrazões 08/09/21 14/09/21 

Avaliação dos recursos e contrarrazões 15/09/21 24/09/21 

Resultado dos recursos & Resultado final 
dos selecionados 

27/09/21 27/09/21 

ETAPA V - 
Execução dos 

projetos - 
Escalabilidade 

Assinatura dos convênios com as redes 
participantes da etapa de escala 

28/09/21 29/11/21 

Disponibilização dos recursos financeiros da 
ABDI e das redes participantes 

30/11/21 17/12/21 

Implementação das propostas em nível de 
escala 

03/01/22 04/07/22 

Submissão dos resultados da escala 05/07/22 08/07/22 

ETAPA VI - 
Avaliação e 

estratégia de 
apoio a políticas 

de 
transformação 
digital do setor 

produtivo 

Avaliação dos resultados da escala 11/07/22 26/08/22 

Divulgação pela ABDI da estratégia geral de 
apoio políticas de transformação digital do 
setor produtivo. 

29/08/22 30/09/22 

 



Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 

Brasília (DF), 8 de abril de 2021. 

 
André Santa Rita Pereira 
Presidente da CPL  
 

 


