ANEXO I - CRONOGRAMA
Data

Etapa

Ciclo

07/07/2021 até
04/09/2022

Prazo para recebimento de propostas

Todos

Até 01/08/2021

Data limite para recebimento das propostas do 1º Ciclo de Seleção

até 06/08/2021

Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas

até 06/08/2021

Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas

até 10/08/2021

Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção

até 13/08/2021

Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção

de 16/08/2021 a
23/08/2021

Reunião de apresentação e refinamento da proposta

01/09/2021

Publicação das Soluções selecionadas

de 01/09/2021 até
08/09/2021

Entrega da documentação para formalização

A partir de
08/09/2021

Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de
início de implantação (formalização)

60 dias a partir da
emissão do termo
de início

1º Ciclo de
Seleção

Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox

até 15/12/2021

Data limite para recebimento das propostas do 2º Ciclo de Seleção

até 30/12/2021

Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas

até 30/12/2021

Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas

até 03/01/2022

Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção

até 04/01/2022

Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção

1
Smart Vitrine - Programa Vila A Inteligente
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES VOLTADAS A SMART CITIES

2º Ciclo de
Seleção

de 10/01/2022 até
17/01/2022

Reunião de apresentação e refinamento da proposta

até 20/01/2022

Publicação das Soluções selecionadas

de 21/01/2022 até
31/01/2022

Entrega da documentação para formalização

A partir de
31/01/2022

Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de
início de implantação (formalização)

60 dias a partir da
emissão do termo
de início

Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox

Até 15/05/2022

Data limite para recebimento das propostas do 3º Ciclo de Seleção

até 23/05/2022

Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas

até 17/06/2022

Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas

até 22/06/2022

Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção

até 24/05/2022

Análise de recursos

de 27/06/2022 a
01/07/2022

Reunião de apresentação e refinamento da proposta

04/07/2022

Publicação das Soluções selecionadas

de 04/07/2022 até
11/07/2022

Entrega da documentação para formalização

A partir de
12/07/2022

Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de
início de implantação (formalização)

60 dias a partir da
emissão do termo
de início

Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox

Até 18/09/2022

Data limite para recebimento das propostas do 4º Ciclo de Seleção

até 18/09/2022

Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas
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3º Ciclo de
Seleção

4º Ciclo de
Seleção

até 23/09/2022

Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas

até 26/09/2022

Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção

até 27/09/2022

Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção

de 27/09/2022 a
07/10/2022

Reunião de apresentação e refinamento da proposta

27/09/2022

Publicação das Soluções selecionadas

de 28/09/2022 até
07/10/2022

Entrega da documentação para formalização

A partir de
07/10/2022

Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de
início de implantação (formalização)

60 dias a partir da
emissão do termo
de início

Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox

07/07/2023

Encerramento e finalização das experimentações, testes e demais atividades
do edital.
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Encerramento
da vigência do
Edital

