CHAMADA PÚBLICA NAGI DIGITAL CNI MCTIC Nº 001/2020
SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DAS METODOLOGIAS DE
GESTÃO DA INOVAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SETOR PRODUTIVO
ERRATA I, de 23 de julho de 2020
1. Alteração do item 7. PROCEDIMENTO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA, nos
seguintes termos:
As instituições interessadas em participar deste certame deverão encaminhar
proposta para o e-mail nagi@cni.com.br, até às 23:59 horas, horário de Brasília/DF,
do dia 7 de agosto de 2020, acompanhada de todos os documentos necessários,
nos termos do item 7.1 desta chamada. Só serão aceitos os envios contendo
proposta, acompanhada de todos os documentos, em uma única mensagem
eletrônica. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que a
CNI não se responsabilizará por aquelas não recebidas em decorrência de
eventuais problemas técnicos e de congestionamentos de rede.
2. Inserção do item 7.1.1.5. na Chamada Pública, nos seguintes termos:
7.1.1.5. Termo de Compromisso, conforme Anexo VI, se for o caso. Documento a
ser preenchido e assinado pelas instituições ou consultorias parceiras das
instituições interessadas, nos termos desta Chamada:

-

-

Deverá ser encaminhado junto com o referido Termo de Compromisso,
além dos documentos pessoais do(s) representante(s) das instituições ou
consultorias parceiras das instituições interessadas, documento que
comprove que este(s) possui(em) poderes de representação, na forma
da lei.
Instituições que já se inscreveram considerando a execução do projeto
em parceria poderão enviar a documentação em e-mail complementar,
até o prazo final estabelecido para a Chamada.

3. Inserção do Anexo VI - Termo de Compromisso, nos seguintes termos:
ANEXO VI – TERMO DE COMPROMISSO
XXXXXXXXXXXXX <nome da empresa>, XXXXXXXXXXXXX <CNPJ>, neste ato
representada por XXXXXXXXXXXXXXXX <nome do representante legal>,
XXXXXXXXX. <Cargo>, CPF nº. XXXXXXXXXXXXX, DECLARO estar em concordância
com a indicação realizada pela XXXXXXXXXXXXX <nome da instituição interessada>,
XXXXXXXXXXXXXXXXX <CNPJ da instituição interessada>, me comprometendo a
atuar como sua parceira, nos termos da “CHAMADA PÚBLICA NAGI DIGITAL CNI
MCTIC Nº001/2020”.
________________, ____ de ______________ de 202__ .
_________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Alteração do item 7.3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, nos seguintes termos:
O Comitê de Avaliação e Acompanhamento fará divulgação do resultado final,
indicando a seleção de até 15 (quinze) instituições, obedecidas a ordem de
classificação, em 25/8/2020.

5. Alteração do item 7.7. CRONOGRAMA, nos seguintes termos:
Data final do envio eletrônico das propostas
Divulgação de resultado preliminar no website da CNI
Prazo para interposição de recurso administrativo do
resultado do julgamento
Divulgação do resultado final no website da CNI

7/8/2020
25/8/2020
1/9/2020
8/9/2020

6. Alteração da Nota Geral, nos ANEXO I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS, ANEXO II
- CARTA CONSULTA e ANEXO III - METODOLOGIA DE GI, nos seguintes termos:
Exclusão da nota de rodapé.

