CONCURSO Nº 001/2022 – AGRO 4.0
COMUNICADO XIII

Convocação de novo proponente.
1.
Considerando que o prazo final de envio de documentos para a segunda
etapa do processo de seleção terminou em 28/06/22, às 18h (de acordo com o
Comunicado XI) e a não apresentação de documentação por parte da
proponente de n.º 10709 - 132142 (Categoria 4 – Nordeste), a Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial CONVOCA, a próxima empresa do
cadastro de reserva, de inscrição n.º 10709 - 133810 (Categoria 3 – Centro
Oeste) 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).
2.
Para a efetivação dessa convocação, foi necessário realizar o
remanejamento de vagas entre categorias, uma vez que não há mais
proponentes elegíveis na Categoria 4 – Nordeste, conforme item 6.3.17.5 do
Edital.
3.
O envio das informações deverá ser feito, exclusivamente, por meio da
Plataforma Prosas. A ABDI irá encaminhar uma mensagem à
Proponente/Ambiente de inovação, por meio do recurso “diligência”. A
Proponente/Ambiente de inovação deve seguir os seguintes passos:
3.1) acessar a proposta anteriormente encaminhada, com o mesmo perfil
de empreendedor;
3.2) na tela principal, ir em “Diligência”. Ao aparecer a seção do Edital
001/2022, clicar no botão “editar”;
3.3) selecionar, na aba superior da proposta, “diligências”;
3.4) identificar a diligência sobre o pedido de complementação dos
dados da segunda etapa e acessar o formulário;
3.5) 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;
3.6) concluir o preenchimento do formulário e, na aba superior da
proposta, retornar em “diligência”;
3.7) 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;
3.8) 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!
4.

A documentação deve ser encaminhada até o dia 5 de julho, às 18h.
Brasília (DF), 29 de junho de 2022.

Comissão de Contratação

