
 
 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
PROCESSO Nº ACT/000520/2021 

 

COMUNICADO II 

 

A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI 
DIVULGA as empresas credenciadas e respectivos serviços/produtos oferecidos, 
no âmbito da Chamada Pública em referência. 
 
 
CNPJ: 29.500.928/0001-17  
Razão Social: AEREO GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. 
SERVIÇO: Consultoria de Planejamento e Gerenciamento de Projetos, com 
duração de 6 meses, para definição de prioridades e potenciais inovações nas 
empresas atendidas. As 4 etapas do serviço são: diagnóstico organizacional, 
classificação e seleção dos projetos, planejamento dos projetos monitoramento e 
controle dos projetos. Os resultados esperados são: melhoria da qualidade 
produtos, serviços e processos; criação de produtos, serviços e processos; 
evolução da comunicação interna e externa; fortalecimento do relacionamento com 
o cliente; cumprimento dos prazos das demandas; e clareza nos objetivos e metas 
da empresa.  
 
CNPJ: 13.872.584/0001-37  
Razão Social: AGÊNCIA BRICK PUBLICIDADE LTDA.  
SERVIÇO 1: Serviço de desenvolvimento de soluções criativas e de performance. 
São 3 etapas do serviço: 1) diagnóstico de marca, de canais de mídia e 
performance; 2) estratégia de definição de persona e de canais; e 3) tático, com 
plano de conteúdo; de soluções criativas, campanhas e canais. SERVIÇO 2: 
Criação de 1 conceito tema de campanha/projetos com peças desdobradas. Esse 
serviço envolve estratégia e gerenciamento de mídias integradas com foco em 
branding e performance; disponibilização de dados e resultados via dashboard; 
gestão estratégica e criativa de mídias sociais; produção de conteúdos mensais; 
análise e elaboração de relatórios quantitativos e qualitativos; controle e 
gerenciamento de mídia de impulsionamento; monitoramento de menções de 
usuários nas plataformas (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube); classificação, 
análise e interpretação dos dados através de relatórios; dashboards de alta 
disponibilidade.  
 
CNPJ: 26.204.635/0001-02  
Razão Social: AGÊNCIA COLOR SOLUCOES WEB LTDA.  
SERVIÇO 1: Desenvolvimento de Website SERVIÇO 2: Desenvolvimento de 
sistemas SERVIÇO 3: Desenvolvimento de aplicativos  
 
 
 



 
 

CNPJ: 26.799.026/0001-35  
Razão Social: CLIQUE WEB MARKETING LTDA  
SERVIÇO: Desenvolvimento, orientação e acompanhamento de estratégias para 
ecommerce. O serviço envolve: criação e gerenciamento de estratégias de 
presença online; geração de Leads e transformação de Leads em Clientes; e 
criação de estratégias para mídias sociais como canal de vendas.  
 
CNPJ: 06.052.373/0001-92  
Razão Social: DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.  
PRODUTO 1: DocFlow – Solução Web capaz de implementar o trâmite eletrônico 
de documentos e processos, garantindo segurança, rastreabilidade e certificados 
digitais. PRODUTO 2: EasrSearch - Solução de busca corporativa (Enterprise 
Search), capaz de centralizar, em um único portal, toda a busca textual desejada, 
indexando banco de dados, imagens, documentos textuais, pastas de rede, páginas 
web entre outros repositórios de informações, estejam elas contidas em 
documentos ou não.  
 
CNPJ: 05.889.039/0001-25  
Razão Social: FAST HELP INFORMATICA LTDA.  
SERVIÇO 1: SAAS - Solução de segurança cibernética para a proteção dos 
dispositivos da rede corporativa (servidores e microcomputadores), bem como dos 
dispositivos móveis (notebooks e celulares). SERVIÇO 2: IAAS - Solução de 
segurança cibernética para a proteção da rede de computadores corporativa contra 
invasões de hackers, vírus, malware, ransomware e spyware. A solução também 
oferece a implantação de rede sem fio, WiFi, e acesso remoto (VPN) seguro. 
PRODUTO 1: Antivírus - Solução de segurança cibernética para a proteção dos 
dispositivos da rede corporativa (servidores e microcomputadores), bem como dos 
dispositivos móveis (notebooks e celulares), contra hackers, vírus, malware, 
ransomware e spyware. PPRODUTO 2: Firewall - Solução de segurança 
cibernética para a proteção da rede de computadores corporativa contra invasões 
de hackers, vírus, malware, ransomware e spyware. A solução oferece a 
implantação de rede sem fio, WiFi, e acesso remoto (VPN) seguro.  
 
CNPJ: 07.264.385/0001-43  
Razão Social: FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE CEARA  
PRODUTO: Painéis de inteligência competitiva - Tratamento e análise de 
informações socioeconômicas, utilizando ferramentas avançadas de business 
intelligence com foco na qualidade técnica e visual da informação.  
 
CNPJ: 01.647.296/0001-08  
Razão Social: INSTITUTO EUVALDO LODI – GOIAS  
PRODUTO 1: RPA (Automação Robótica de Processos) – Trata-se de uma 
tecnologia não invasiva, de rápida implementação, que proporciona escalabilidade 
e padronização das atividades. Isso resulta em grandes ganhos de produtividade e 
contribui com a redução de custos em larga escala, através da força de trabalho de 
robôs (software), que imitam o comportamento humano para realizar tarefas 
rotineiras e de grande volume na organização. SERVIÇO 1: Consultoria em Gestão 



 
 

da Inovação - Consiste na Capacitação da empresa a gerar inovações de forma 
sistemática e eficiente, em menor tempo, com menores custos e riscos. Para isso, 
busca organizar o ambiente interno e construir relacionamentos externos que 
facilitem a identificação de oportunidades de inovação e a conversão das 

oportunidades em bons negócios. A solução contém: • Mapeamento da Gestão da 

Inovação do Processo de Referência em GI; • Projetos experimentais e Elaboração 

dos Planos de Inovação; • Estratégia de Inovação; - Política de Inovação;  
 
CNPJ: 20.692.157/0001-32  
Razão Social: MESCLA CONTEUDO ESTRATEGICO E CONSULTORIA LTDA.  
PRODUTO 1: Impulso Digital - É um manual de orientações personalizado para ser 
usado pela área de marketing de uma empresa. Contendo tendências de 
comportamento do consumidor. Entregas do Impulso Digital: 1. Conceito de 
comunicação de marca; 2. Perfil de consumo digital e a jornada de compras; 3. 
Moodboard de orientações de identidade e aplicações; 4. Insights com ferramentas, 
referências e como anunciar. PRODUTO 2: Caderno/Pesquisa de Tendências - 
Metodologia utilizada para entender e antecipar o comportamento do mercado e 
dos consumidores no futuro, permitindo que os negócios aproveitem as mudanças 
e possam agir rapidamente quando surgirem desafios ou oportunidades, auxiliando 
na tomada de decisão estratégica. Entregas do Caderno/da Pesquisa de 
Tendências: 1. Cinco palavras-chaves que ajudam a contextualizar o negócio; 2. 
Identificação de três personas a partir da Netnografia; 3. Identificação de até 
dezesseis tendências com sinais de mudanças; 4. Quinze insights de aplicação das 
tendências no negócio.  
 
CNPJ: 00.528.427/0001-67  
Razão Social: LUIZ EDUARDO PALMEIRA FRANCO JUNIOR (PORTAL DO 
INTERIOR)  
SERVIÇO 1: Intersite - São modelos e sites desenvolvidos e personalizados de 
acordo com os desejos dos clientes, customizando cores, imagens, marca etc. O 
INTERSITE é uma alternativa para quem não precisa de uma página web muito 
elaborada, a menos que opte por ter uma loja virtual. SERVIÇO 2: A Interativ – 
desenvolvimento de sites para comércio eletrônico que possam aperfeiçoar a 
capacidade de fornecer soluções de comércio eletrônico escaláveis e eficientes, 
mas também eficazes para direcionar tráfego e aumentar as taxas de conversão. 
SERVIÇO 3: Redes Sociais - Plano de distribuição de conteúdo com a finalidade 
de promoção dos negócios para o público certo nas mídias sociais e outros canais 
relevantes, utilizando o Search Engine Marketing (SEM). Ele consiste na criação de 
anúncios pagos para garantir que o website apareça nos primeiros resultados da 
pesquisa no momento da busca. Também são criados funis de venda, buscando 
melhorar o resultado desejado.  
 
CNPJ: 03.789.272/0001-00  
Razão Social: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI 
PE)  
SERVIÇO 1: Plataforma de Software para pequenas e médias brasileiras. O MInA 
(Minha Indústria Avançada) é uma plataforma de software que possibilita empresas 



 
 

conquistarem o segundo passo rumo à Indústria 4.0. A gestão e o controle da 
produção são feitos através da coleta de dados de sensores IoT instalados nos 
equipamentos da indústria. A implantação e o uso dessas ferramentas, juntamente 
com a análise desses dados em Cloud, permitem uma tomada de decisão mais ágil 
e assertiva. O MInA é uma solução PaaS – Platform as a Service ou Plataforma de 
Software como Serviço. SERVIÇO 2: Concepção, desenvolvimento, integração e 
operação de Plataformas de Software (web e mobile) confiáveis, voltadas a 
produção, manutenção, logística e gestão industrial. As soluções do ISI-TICs 
utilizam conceitos tanto em User Experience (UX) quanto User Interface (UI), para 
promover maior e melhor usabilidade na interação com o software, através de 
interfaces amigáveis e intuitivas, além de adotar as melhores práticas de 
engenharia e arquitetura de software na criação de soluções robustas, seguras e 
escaláveis. SERVIÇO 3: Desenvolvimento de soluções em software para 
digitalização de processos e atividades do setor produtivo, incluindo MVPs (Mínimo 
Produto Viável) de novos produtos e serviços digitais, relacionados a produção 
industrial: Ciência de Dados e Inteligência Computacional para otimização 
operacional e de gestão industrial de PMEs, por meio de PD&I; pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação em tecnologias como: Internet das Coisas (IoT), Big 
Data e Analytics, Inteligência Artificial (IA), Visão Computacional, Blockchain, 
Computação em Nuvem, entre outras.  
 
CNPJ: 03.774.819/0001-02  
Razão Social: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI 
SP)  
SERVIÇO: Serviço de assessoria em digitalização, onde um consultor do SENAI-
SP irá analisar, estruturar e executar um plano de evolução tecnológica para a 
empresa por meio de metodologias robustas para implementar tecnologias 
habilitadoras dentro do conceito de indústria 4.0.  
 
CNPJ: 80.680.093/0001-81  
Razão Social: SENIOR SISTEMAS S/A  
PRODUTO 1: O sistema Gestão de Pessoas - GO UP eSocial da Senior tem por 
objetivo o aperfeiçoamento dos processos e atividades dos Recursos Humanos, 
alinhados com as melhores práticas de mercado, aumentando a lucratividade com 
a redução do trabalho operacional, utilizando ferramentas que aumentam a 
produtividade. PRODUTO 2: Gestão Empresarial GO UP - Faz parte do escopo: 
serviços de instalação em infraestrutura, implantação e treinamento – através de 
acessos remotos; este projeto tem um escopo pré-definido, ou seja, não contempla 
solicitações adicionais pelo cliente. Os documentos técnicos do projeto 
complementam e são parte integrante desta proposta para todos os fins. 
PRODUTO 3: BPM (WORKFLOW) para 300 solicitações + GED (GERENCIADOR 
ELETRONICO DE DOCUMENTOS) 10gb - Na capacitação será demonstrada a 
utilização da ferramenta BPM, capacitando o usuário na utilização de processos 
criados com a ferramenta como também na construção de processos simples e 
complexos, demonstrando os recursos existentes de integração, formulários 
customizados e também como extrair informações dos processos. O produto 

contempla: • [BPM - Setup da Plataforma] Setup na Nuvem Pública da Senior; • 



 
 

Criação do tenant; • Importação do certificado digital; • Liberação do acesso ao 

tenant; • Habilitação do Integrador ETL. PRODUTO 4 - BOT – Chat BOT Digital - 
Permite a criação de bots (robôs) para intermediar a conversação com um humano 
na disponibilização de informações empresariais. Os bots podem ser desenvolvidos 
sem a necessidade de conhecimento técnico, e podem responder perguntas 
frequentes relacionadas a qualquer assunto, como recursos humanos, eventos, 
entre outros temas. É possível disponibilizá-lo em qualquer website.  
 
CNPJ: 33.683.111/0001-07  
Razão Social: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
(SERPRO)  
SERVIÇO: Plataforma SERPRO de Inteligência para Negócios Solução SERPRO 
para empresas com uma biblioteca de informações para consulta e acesso para 
facilitação do processo de criação e operação de empresas.  
 
CNPJ: 07.720.109/0001-42  
Razão Social: SIX INTERFACES SOLUCOES DIGITAIS LTDA  
SERVIÇO 1: Gestão de redes sociais. Planejamento, redação, criação de artes, 
gestão de publicações e anúncios Instagram e Facebook. SERVIÇO 2: 
Desenvolvimento de sites e e-commerce. Planejamento, redação, criação de 
layouts, programação de sites responsivos, cadastros Google. Assessoria 
completa.  
 
CNPJ: 31.028.016/0001-36  
Razão Social: TOTALPOWER SOLUCOES DE TECNOLOGIA EIRELI  
PRODUTO: Venda e aluguel de óculos de realidade aumentada, software de 
suporte remoto e treinamentos.  
 
CNPJ: 27.293.827/0001-97  
Razão Social: UAIMOB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  
SERVIÇO: Desenvolvimento de sistemas web e de aplicativos nativos e híbridos 
nas plataformas Android e IOs. Atuamos em todas as etapas do projeto de 
desenvolvimento desde o levantamento das funcionalidades e prototipação até a 
entrega final do produto em ambiente de produção.  
 
CNPJ: 26.821.193/0001-35  
Razão Social: VIMBO TECNOLOGIA LTDA  
SERVIÇO: Com o Sistema de Gestão Online (ERP) da Vimbo, o empresário pode 
acessar o sistema de qualquer lugar (computador, celular) com acesso à internet, 
sem se preocupar com servidor, técnico de informática e backup, tendo mais 
mobilidade no seu dia a dia para gerenciar seus clientes, fornecedores, produtos, 
vendas, documentos fiscais (NF-e, NFC-e, MDF-e, CT-e). 2. Proceda-se à 
publicação do “Catálogo de Fornecedores de Soluções Digitais do Projeto Jornada 
Digital”. 

 
Brasília (DF), 24 de setembro de 2021 

Comissão Permanente de Licitação 


