CONCURSO Nº 001/2022 – AGRO 4.0
COMUNICADO X

ASSUNTO: Convocação de proponentes e prorrogação do prazo para
envio de documentos – segunda etapa
1.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI INFORMOU,
por meio do Comunicado IX, a necessidade de sorteio, conforme item 6.3.16.2
do Edital, uma vez que as duas proponentes classificadas em 1º lugar na
Categoria 1 – Sul, obtiveram a mesma nota, mesmo depois de esgotados os
critérios de desempate (item 6.3.16.1). O sorteio foi realizado de forma online,
no dia 09/06, às 16h, mantendo-se o anonimato, com a presença de
Proponentes (anexo 1). As Proponentes empatadas receberam o link para
participar da reunião por meio da plataforma Prosas.
2.
Entretanto, a Diretoria Executiva da ABDI, após manifestação favorável
da Unidade Jurídica e diante da existência de disponibilidade orçamentária, por
meio de memorando de deliberação, aprovou a excepcionalização dos itens
6.3.16.2, 6.3.17.1 e 6.3.17.1.1 do Edital, de modo a permitir que sejam
selecionadas para a segunda etapa e, caso sejam aprovadas, premiadas, as
duas propostas da Categoria 1 – Sul empatadas na primeira colocação, mesmo
após terem sido aplicados os critérios de desempate previstos.
3.
Com isso, a ABDI CONVOCA a Proponente/Ambiente de inovação de n.º
10709 – 129824 (Categoria 1: Sul) para complementar o cadastro e enviar a
documentação necessária, conforme previsto na Segunda Etapa - Avaliação
dos Documentos para Habilitação (item 6.3.18. do Edital).
4.
A ABDI INFORMA a desistência da proposta 10709-133689 (Categoria 4
– Nordeste) em seguir no certame. Assim, a ABDI CONVOCA a
Proponente/Ambiente de Inovação de n.º 10709 – 132269 para complementar o
cadastro e enviar a documentação necessária, conforme previsto na Segunda
Etapa - Avaliação dos Documentos para Habilitação (item 6.3.18. do Edital).
5.
O envio das informações deverá ser feito, exclusivamente, por meio da
Plataforma Prosas. A ABDI irá encaminhar uma mensagem às
Proponentes/Ambiente de inovação, destacas nos itens 3 e 4 deste
Comunicado, por meio do recurso “diligência”. A Proponente/Ambiente de
inovação deve seguir os seguintes passos:
1) acessar a proposta anteriormente encaminhada, com o mesmo perfil
de empreendedor;
2) na tela principal, ir em “Diligência”. Ao aparecer a seção do Edital
001/2022, clicar no botão “editar”;
3) selecionar, na aba superior da proposta, “diligências”;
4) identificar a diligência sobre o pedido de complementação dos dados
da segunda etapa e acessar o formulário;

5) preencher os novos campos → Atenção! Não devem ser alterados os
dados já encaminhados. Neste momento, devem ser somente
preenchidos as seções 4, 5 e 6.
6) concluir o preenchimento do formulário e, na aba superior da
proposta, retornar em “diligência”.
7) enviar a mensagem de resposta à diligência. Neste momento, o
Prosas irá fazer uma análise crítica dos campos preenchidos. Fique
atento se não há a necessidade de retornar ao formulário para atualizar
alguma informação.
8) após o envio das informações, o Prosas irá emitir o recibo de envio
das informações. A plataforma irá disponibilizar um link com os dados da
proposta. Confira se os dados foram enviados com sucesso.
Caso tenham algum problema ou dúvida, solicitamos que nos
encaminhem
pelo
e-mail:
agro4.0@abdi.com.br
ou
suporte@prosas.com.br, com a antecedência necessária. Não deixem
para a última hora!
A documentação deve ser encaminhada até o dia 21/6, às 18h.
Comunicamos que, após o envio dos documentos, a ABDI irá realizar a análise
de
conformidade,
e,
caso
obtenham
parecer
positivo,
as
Proponentes/Ambientes de Inovação serão definidas como vencedoras do
concurso.
6.
Com o disposto nos itens 2 e 3 e considerando o item 7.1 do Edital, que
estabelece que “os prazos previstos (...) podem sofrer alteração a qualquer
tempo, devido às necessidades de ajuste que porventura surjam ao longo do
desenvolvimento deste Edital”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industria, COMUNICA as novas datas do cronograma (anexo II).
7.
Mais uma vez, a ABDI agradece a participação de todos os Proponentes!
Em 2021, a ABDI compartilhou o Mapeamento do Ecossistema de Inovação
do Agronegócio, um documento com um levantamento interno realizado de
atores e iniciativas que incentivam à adoção de tecnologias 4.0 no agronegócio:
https://bit.ly/3MtJJP7. Temos interesse em atualizar este documento e, para
isso, ficaremos contentes em receber os dados da sua empresa/instituição:
https://forms.office.com/r/wMtvDthNKz.
Brasília (DF), 14 de junho de 2022.
André Santa Rita Pereira
Presidente da Comissão de Contratação

ANEXO I – Ata de Sorteio – Categoria 1: Sul

ANEXO II – Cronograma

