RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EXTRATO DE OFERTA TECNOLÓGICA 01/2020
A Unicamp - Universidade Estadual de Campinas – tendo em vista o EXTRATO DE OFERTA
TECNOLÓGICA na Modalidade Negociação Direta Nº 01/2020 publicado no site da Inova Unicamp em
29 de maio de 2020, torna pública:

I- A retificação do item abaixo:

Onde se lê:
3.1.1. A proposta poderá ainda ser enviada para o endereço eletrônico editais.parcerias@inova.unicamp.br
em arquivo único no formato zip ou rar com a mesma identificação do caput.
Leia-se:
3.1.1. A proposta poderá ainda ser enviada para o endereço eletrônico edital.parcerias@inova.unicamp.br
em arquivo único no formato zip ou rar com a mesma identificação do caput.

Onde se lê:
9.1. As solicitações de esclarecimento e outros assuntos a respeito deste Extrato de Oferta tecnológica
poderão

ser

direcionadas

à

Agência

de

Inovação

Inova

Unicamp

por

meio

do

e-mail

editais.parcerias@inova.unicamp.br até o 3º (terceiro) dia útil que antecede a data marcada para a entrega
dos Envelopes contendo as propostas e demais documentos.
Leia-se:
9.1. As solicitações de esclarecimento e outros assuntos a respeito deste Extrato de Oferta tecnológica
poderão

ser

direcionadas

à

Agência

de

Inovação

Inova

Unicamp

por

meio

do

e-mail

edital.parcerias@inova.unicamp.br até o 3º (terceiro) dia útil que antecede a data marcada para a entrega
dos Envelopes contendo as propostas e demais documentos.

Onde se lê:
6.1. O resultado parcial e final serão publicados no site da Agência de Inovação Inova Unicamp
(https://inova.unicamp.br) conforme estabelecido no cronograma da Tabela 1 deste Extrato de Oferta
Tecnológica.
Leia-se:
6.1. O resultado parcial e final serão publicados no site da Agência de Inovação Inova Unicamp
(www.inova.unicamp.br) conforme estabelecido no cronograma da Tabela 1 deste Extrato de Oferta
Tecnológica.

II - Os demais itens do EXTRATO DE OFERTA TECNOLÓGICA na Modalidade Negociação Direta
Nº 01/2020 da Unicamp permanecem inalterados.

Campinas, 02 de julho de 2020.

