CONVÊNIOS CONCEDENTES - VIGENTES
Nº do
instrumento

Nº do Processo

Área
técnica
responsá

Tipo do
Convênio

Objeto

Beneficiário

CNPJ

Valor Global

Valor ABDI

Valor repassado
pela ABDI

Vigência

Valor a repassar
pela ABDI

Contrapartida

Prospecção e chamada de startups: a) Inserção de logomarca nos materiais de divulgação e chamada
para inscrição das startups peças em redes sociais (Facebook e Linkedin);b) Inserção de logomarca nos
materiais de divulgação e chamada para inscrição das startups em e mail marketing que falam sobre a
Liga AutoTech, para base com mais de 17 mil empreendedores.
Pitch Day (2 eventos anuais): a) Inserção de logomarca no material de divulgação do evento;
b) Inserção de logomarca nos banners do evento;c) Convites para até três pessoas.
Incubação das startups (4 meses por ciclo, 2 ciclos anuais): d) Inserção de logomarca em banners
posicionados no espaço da Liga Autotech.DemoDay (2 eventos anuais): e) Inserção de logomarca no
material de divulgação do evento;f) Inserção de logomarca nos banners do evento;
g) Convites para até dez pessoas.Durante todo o Programa (12 meses): Inserção de logomarca no
rodapé do site como patrocinador oficial da Plataforma.

Situação

Gestor

Gestor da Área

27/04/2018

Prestação de
contas final UAD-CCO

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

Início

Fim

27/04/2017

002/2017

706/2017

UTD

Patrocínio

Apoio a 4 (quatro) eventos a serem
realizados no período de abril de 2017 a
janeiro de 2018, no âmbito da Plataforma
de Inovação Aberta Liga AutoTech, na
cidade de São Paulo/SP.

Liga Aceleradora de
Projetos e
Participações LTDA –
Liga Venture AUTOTECH

22.932.559/0001-92

R$

97.024,00

R$

97.024,00

R$

97.024,00

R$

-

010/2017

4513/2017

UTD

Cooperação
Financeira

Implementação de ações de extensão
industrial, tecnológica e gerencial em
empresas, com objetivo de estimular a
elevação da produtividade, fortalecendo a
indústria, a empregabilidade e a
competitividade das empresas.

Fundação Nacional
de Qualidade - FNQ

67.145.383/0001-67

R$

1.915.929,92

R$

1.517.270,06

R$

1.517.270,06

R$

-

R$ 398.659,86

28/09/2017

28/02/2020

Prestação de
contas final UAD-CCO

Karen Leal

Adryelle Pedrosa Fontes

Sindicato da Indústria
de Produtos
Famacêuticos no
Estado de são Paulo SINDUSFARMA

62.646.633/0001-29

R$

127.800,18

R$

99.876,50

R$

99.876,50

R$

-

R$ 27.923,68

10/11/2017

10/11/2018

Prestação de
contas final UAD-CCO

Talita Daher
Costa

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

014/2017

4212/2017

UPE

Cooperação
Financeira

Capacitação de profissionais e centros de
pesquisas situados em todas as regiões
do país, quanto às Boas Práticas Clínicas
e normas relacionadas, com o intuito de
promover o desenvolvimento do campo da
pesquisa clínica de novas terapias
medicamentosas e fármacos, e,
consequentemente, favorecer o ambiente
de desenvolvimento industrial de
medicamentos e ampliar e acelerar o
acesso da população a novos
medicamentos.

016/2017

6047/2017

UTD

Cooperação
Financeira

Apoio à implantação do Projeto Lean APL
de desenvolvimento de fornecedores,
incluindo Diagnóstico, Capacitação e
Consultoria do APL Polo Naval e Energia
de Rio Grande e Entorno/RS.

Associação Arranjo
Produtivo Local do
Polo Naval e Offshore
do Rio Grande
entorno - APL –
POLO NAVAL E
OFFSHORE DO RIO
GRANDE

20.892.721/0001-60

R$

207.636,50

R$

182.400,00

R$

182.400,00

R$

-

R$ 25.236,50

14/12/2017

14/01/2020

Prestação de
contas final UAD-CCO

Mirovália
Pinho

Adryelle Pedrosa Fontes

017/2017

6067/2017

UTD

Cooperação
Financeira

Capacitação de empresas em métodos,
técnicas e ferramentas de automação de
testes voltadas a softwares complexos e
de ciclos de vida longos para melhoria da
produtividade daquelas, no âmbito do APL
de TIC de São José do Rio Preto/SP.

Associação dos
Profissionais e
Empresas de
Tecnologia da
Informação - APETI

05.862.861/0001-00

R$

219.700,00

R$

182.000,00

R$

182.000,00

R$

-

R$ 37.700,00

14/12/2017

14/12/2018

Prestação de
contas final UAD-CCO

Carlos Flores

Adryelle Pedrosa Fontes

UTD

Cooperação
Financeira

Aprimoramento da competência
tecnológica das empresas do Vale do Aço,
Núcleo de
por meio do desenvolvimento dos projetos
Desenvolvimento do
de engenharia, visando a mudança de
APL Metalmecânico
patamar das empresas do APL de
do Vale do Aço-VALE
fabricantes de projetos encomendados
DO AÇO
para desenvolvedoras de produtos e
equipamentos com maior valor agregado.

24.997.211/0001-09

R$

251.740,00

R$

180.000,00

R$

90.000,00

R$

R$ 71.740,00

18/12/2017

18/12/2019

Prestação de
contas final UAD-CCO

Mirovália
Pinho

Adryelle Pedrosa Fontes

UTD

Cooperação
Financeira

Aprimoramento da infraestrutura e das
competências do Laboratório de Objetos
Urbanos Conectados (L.O.U.Co) do Porto
Digital, incluindo equipamentos e insumos,
e a elaboração de um desenho do modelo
Núcleo de Gestão do
conceitual para multiplicação de
Porto Digital –
Laboratórios Avançados de Fabricação
PORTO DIGITAL
Digital e Internet das Coisas e definição da
estratégia para a sua implantação, visando
a construção de soluções para questões
de gestão pública, modalidade urbana,
gestão de serviços públicos.

04.203.075/0001-20

R$

905.616,29

R$

642.115,31

R$

642.115,31

R$

R$ 263.500,98

18/12/2017

18/06/2022

Em Execuçao

José Angelo

Adryelle Pedrosa Fontes

13/03/2018

13/05/2018

Análise das
medidas legais
cabíveis pela
GERJUR para
restituição do
montante de R$
23.701,85 rejeição parcial
da PC (valor
pago superior ao
orçamento de
menor valor).

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

13/08/2018

13/12/2018

Prestação de
contas final UAD-CCO

Samy Kopit

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

018/2017

019/2017

001/2018

6097/2017

6008/2017

1381/2018

UDT

Patrocínio

Apoio à realização do evento SHAPE
LATAM 2018, no período de 15 a 17 de
março de 2018, na cidade de São
Paulo/SP.

Associação Global
Shapers

19.131.063/0001-05

R$

121.783,98

R$

121.783,98

R$

121.783,98

R$

90.000,00

-

-

a) Posicionamento de marca e brading da ABDI como patrocinador Diamante em todos os materiais
físicos e digitais do Evento, bem como em todos os canais de mídia e divulgação;
b) Agradecimento solene à ABDI durante a programação oficial do dia 15 de março, no Grand Hyatt
Hotel; c) Composição com convidados da ABDI no Painel exclusivo sobre Indústria e 4ª Revolução
industrial na programação oficial do dia 16 de março, no Museu de Imagem e Som de São Paulo, ou no
dia 17 de março na Sala São Paulo;d) Composição e participação de uma delegação oficial da ABDI, de
até 5 (cinco) representantes, durante toda a programação do evento Shape Latam e em todos os
eventos oficiais de integração, que também reunirá autoridades.

006/2018

5511/2018

UPE

Patrocínio

Apoio à realização do evento GAME XP
Inova Arena, a ser realizado na cidade de
Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 09
de setembro de 2018.

Game Experience
Eventos Ltda

14.028.999/0001-91

R$

1.590.000,00

R$

1.590.000,00

R$

1.590.000,00

R$

-

a) Área de 700m² onde será montado o Espaço ABDI de Tecnologia e Inovação;
b) Convite para até 10 parceiros (Indústrias, startups, empresas com algum tipo de inovação)
c) Dentro do espaço, poderá ser montada uma sala privativa para pequenas reuniões, pela produtora
contratada pelo evento, a Vibesetalz; d) 3 horas diárias no Inova Stage (palco da Inova Arena) para
demonstrações, palestras e interação com o público;e) A game XP compartilhará com a ABDI as
informações e análise do perfil do público que passará pelo Espaço ABDI;
f) 500 ingressos simples (125 por dia);g) 64 ingressos PlayerOne (16 por dia);
h) Até 100 credenciais (Entrada de Staff);i) Participação de representante e/ou menção do patrocínio da
ABDI durante a coletiva de imprensa sobre a Inova Arena;j) Espaço externo garantido em dois Painéis
com dimensões aproximadas de 1.7m x 1.1m; k) Exposição da marca ABDI no site, aplicativo do evento,
divulgação nas redes sociais, notas de imprensa e sala de imprensa.
l) Uso de conteúdo, links e demais materiais do evento em suas mídias sociais, realização de filmagens
e outras formas de publicidade, desde que observados os direitos de terceiros;
m) Montagem da Infraestrutura necessária para a participação da Agência no evento.
n) Participação do presidente da ABDI ou de outro representante da Agência na cerimônia de abertura e
de encerramento do evento;o) Menção e agradecimento formal pelo mestre de cerimônia pelo patrocínio
da ABDI em todas as cerimônias ou eventos formais a serem realizados durante a Game XP

008/2018

5634/2018

UDT

Cooperação
Financeira

Promoção de ações de sensibilização de
indústrias e startups luso brasileiras, no
Brasil e em Portugal, no âmbito do
Programa Nacional Conexão Startup
Indústria, que prevê ações nos dois
países.

Ingrediente Genial Lda*

NIPC nº 513979123

R$

184.100,00

R$

165.100,00

R$

791.835,00

R$

-

R$ 19.100,00

03/08/2018

03/03/2019

Prestação de
contas final

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

Academia de
Ciências
Farmacêuticas do
Brasil

28.254.951/0001-06

R$

247.740,00

R$

118.780,00

R$

118.780,00

R$

-

R$ 128.960,00

24/08/2018

23/04/2019

Prestação de
contas final UAD-CCO

Eron Campos

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

009/2018

4109/2018

UPE

Cooperação
Financeira

Disseminação de métodos alternativos ao
uso de animais no Brasil, em duas etapas:
1º Etapa - Tradução, confecção,
divulgação e distribuição do Compêndio:
Oecd Guidelines For The Testing Of
Chemicals, visando disseminar
conhecimento sobre Os Métodos
Alternativos ao Uso de Animais no Brasil; e
2º Etapa - Organização de duas (02)
Oficinas Técnicas nos estados do Distrito
Federal e São Paulo para disseminar os
conceitos e métodos alternativos ao uso
de animais em pesquisas clínicas no
Brasil.

021/2018

8165/2018

UPE

Cooperação
Financeira

Criação e instalação de um laboratório
aberto para demonstração, aplicação do
uso e avaliação de soluções tecnológicas
para Cidades Inteligentes (Living Lab) em
um ambiente real.

Fundação Parque
Tecnológico Itaipu –
FPTI-BR

07.769.688/0001-18

R$

1.523.714,48

R$

525.000,00

R$

525.000,00

R$

-

R$ 998.714,48

30/10/2018

30/10/2020

Em ajuste de
prestação de
contas - UNN

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

Cooperação
Financeira

Construção de um Testbed Educacional
Digital (plataforma educacional digital em
código aberto) para disseminar os
conceitos da indústria 4.0 na educação
universitária e profissional.

Universidade
Tecnológica Federal
do Paraná – UTFPR
e FUNTEF

02.032.297/0001-00

R$

339.732,81

R$

299.850,00

R$

299.850,00

R$

-

R$ 39.882,81

09/11/2018

09/11/2021

Em Execução

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

Cooperação
Financeira

Implantação de um laboratório virtual de
internet das coisas (IoT – Internet of
Things) por meio da implantação de
sensores de máquinas, gerando dados e
indicadores técnicos e gerenciais de
produção.

Associação Parque
Tecnológico de São
José dos Campos APTSJC

09.105.890/0001-70

R$

537.053,14

R$

299.900,00

R$

299.900,00

R$

-

R$ 237.153,14

06/11/2018

06/07/2021

Em período de
prestação de
contas

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

68.314.830/0001-27

R$

433.084,73

R$

295.966,30

R$

295.966,30

R$

-

R$ 137.118,43

21/11/2018

21/10/2020

Em ajuste de
prestação de
contas - UDT

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

03.773.700/0001-07

R$

628.411,02

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

328.411,02

23/11/2018

23/11/2020

Em ajuste de
prestação de
contas - UDT

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

10.817.343/0001-05

R$

635.291,57

R$

481.908,05

R$

481.908,05

R$

-

R$

153.383,52

03/12/2018

03/12/2021

Em Execução

Antônio
Carlos Tafuri

Adryelle Pedrosa Fontes

Bruno Jorge Soares

022/2018

023/2018

8193/2018

8153/2018

UDT

UDT

026/2018

8261/2018

UDT

Cooperação
Financeira

Implantação de 4 (quatro)
demonstradores, testbeds, de tecnologia
de indústria 4.0: i) montagem customizada;
ii) visão computacional e aprendizado de
Universidade de São
máquinas aplicados no controle de
Paulo – USP e FUSP
qualidade; iii) monitoramento de máquinas
e inteligência artificial aplicados na
produção; e iv) manufatura aditiva.

028/2018

8421/2018

UDT

Cooperação
Financeira

Instalação da Fábrica de Referência no
Centro de Excelência 4.0 SENAI DR/MG,
para simulação de tecnologias
habilitadoras da indústria 4.0.

Cooperação
Financeira

Expansão e reestruturação do Laboratório
de Solos e Plantas do IFRO/Campus
Cacoal.

Cooperação
Financeira

Realização de ações estratégicas que
fomentem a criação de projetos
inovadores através do empreendedorismo
tecnológico com aplicação na indústria,
além de ações de inteligência e acesso a
mercado, por meio da criação do
Programa Conexão Startup Brasil.

Associação Para
Promoção da
Excelência do
Software Brasileiro SOFTEX

01.679.152/0001-25

R$

2.606.491,40

R$

2.181.191,40

R$

2.181.191,40

R$

-

R$

425.300,00

21/11/2018

21/11/2021

Em Execução

Isabela
Mendes Gaya
Lopes dos
Santos

Cooperação
Financeira

Construção de um testbed em indústria
4.0 voltado para o ambiente de produção
industrial, especificamente nas linhas de
trabalho de manufatura aditiva,
Manufacturing Execution System (MES),
simulação de ambientes produtivos,
utilização de técnicas relacionadas com a
internet das coisas e inteligência artificial.

Fundação De Apoio
Universitário – FAU e
Universidade Federal
De Uberlândia - UFU

21.238.738/0001-61 e
25.648.387/0001-18

R$

401.910,24

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

101.910,24

07/12/2018

07/12/2020

Em Execução

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

11/12/2018

11/12/2019

Em período de
prestação de
contas

Ana Sofia
Brito Peixoto

Adryelle Pedrosa Fontes

07/02/2019

07/10/2019

Prestação de
contas final

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

029/2018

030/2018

031/2018

032/2018

002/2019

6153/2018

7161/2018

8785/2018

8490/2018

384/2019

UTD

UDT

UDT

UTD

UDT

Patrocínio

Patrocínio

Implantação das ações do Programa
Accelerate 2030 no Brasil, com a missão
de apoiar negócios de impacto que
contribuem com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Apoio à realização da 12ª edição da
Campus Party Brasil, no período de 12 a
17 de fevereiro de 2019, em São Paulo SP.

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial –
Departamento
Regional de Minas
Gerais – SENAI
DR/MG
Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de
Rondônia - IFRO

Associação Hub
Brasil – IMPACT HUB

MCI Brasil S/A

18.702.797/0001-34

11.321.229/0001-44

R$

R$

249.061,70

250.000,00

R$

R$

249.061,70

250.000,00

R$

R$

249.061,70

250.000,00

R$

R$

-

-

Citação e inserção da logomarca da ABDI nos canais do Accelerate 2030 de mídia e divulgação:
a) Mídias Sociais (Instagram e Facebook);
b) Newsletter dos Impact Hubs das cidades locais;
c) Kit Imprensa (citação no release de divulgação);
d) Banners, convites, totem e slides de apresentação;
e) No site da Global Accelerate2030.
Acesso a todos os eventos Accelerate 2030 nacionais:
a) Participação de 1 (um) representante da ABDI no processo de seleção dos negócios;
b) Participação de 1 (um) representante da ABDI como jurado no Demoday nacional.
Contatos para Startups:
a) 30 (trinta) minutos de sessões de "abertura de portas", onde a ABDI terá contato direto e exclusivo
com os startups participantes.
Acesso com curadoria a parceiros e empreendimentos do Accelerate2030:
a) Participação de 1 (um) ou mais pessoas do time da ABDI como mentores, quando possível e avaliado
conforme necessidade dos empreendedores selecionados;
b) Realização dos eventos, quando possível (devido capacidade), em Brasília/DF na sede da ABDI;
c) Pré-lançamento para Dezembro para confirmação assinatura do acordo ABDI e IH;
d) Participação de 5 (cinco) pessoas do time ABDI no festival Global Gathering e uma manhã de imersão
com time de Genebra para imersão do programa Accelerate 2030*;
Participação de 2 (duas) pessoas da ABDI no Global Summit em Genebra em 2019

1. Credenciais para cada uma das Edições CPBR12 (Campus Party Brasil 2019), CPBSB3 (Campus
Party edição Brasília 2019) e CPRN2 (Campus Party edição Natal 2019).40 Ingressos para campuseiros
sem barraca; • 10 Ingressos para campuseiros com barraca; • 200 Pulseiras "daypass" sendo 50
pulseiras por dia; • 10 Credenciais Patrocinador. 2. Comunicação em todas as Edições CPBR12,
CPBSB3 e CPRN2 • Envio de 1(um) e-mail marketing da ABDI para a Base de dados de campuseiros
para divulgação de projetos e ações especiais com consentimento da equipe de comunicação da
Campus Party, desde que encaminhado à organização com no mínimo 3 dias de antecedência ao
disparo da comunicação; • Direito de usar a imagem da Campus Party (marcas, logotipo e imagens) nas
campanhas sociais da ABDI, desde que seja aprovado por parte da organização da Campus Party; •
Inclusão de 1(um) item informativo da ABDI no Welcome Pack, kit entregue a todos os campuseiros,
imprensa e convidados. A produção do item será de total responsabilidade da ABDI e deverá ser
encaminhado até o primeiro dia da montagem do evento. • Inserção do logo do ABDI como Patrocinador
Gold em todas as edições da Campus Party nos palcos STEAM, Makers, espaço de Workshop e no
Banner e no Painel de boas-vindas; • Na CPBR12, inserção do logo da ABDI também no ambiente
“Hacker Space”; • Menção do apoio da ABDI nos principais atos de comunicação, na nota de imprensa e
direito a um porta-voz na abertura e show de encerramento do evento; • Inserção do logo da ABDI em
todos os canais oficiais online do evento (portal, redes sociais e outros), como patrocinador Gold; •
Inserção do logo da ABDI no site do evento; • Release das ações da ABDI a ser encaminhado pela
própria Agência para ser entregue juntamente com as informações para a mídia participante na coletiva
de imprensa. • Direito a indicação de tema para 1 hackathon na Campus Party Brasil, edição de São
Paulo, no espaço “Hacka Space”, com entrega material de 60 camisetas para os participantes do
hackathon. 3. Conteúdo nas Edições CPBR12, CPBSB3 e CPRN2. • Reserva de 1 slot na agenda da
CPBR12 - Campus Party Brasil 2019 em Palco temático ou no espaço de workshops; • Reserva de 1
slot na agenda da CPBSB3 - Campus Party Brasília 2019; e • Reserva de 1 slot na agenda da CPRN2 Campus Party Natal 2019.

1/3

004/2019

1964/2019

UDT

Patrocínio

Apoio à realização do evento Capital
Empreendedora 2019, no dia 25 de maio
de 2019, em Brasília/DF.

Premmier Mobilidade
Corporativa EIRELI
ME

15.827.590/0001-06

R$

100.000,00

R$

100.000,00

R$

100.000,00

R$

-

a) Palestra de um representante da ABDI na plenária do Evento (palestra de 50 minutos);
b) Divulgação dos programas da ABDI, com disparo de e-mail para toda a base do Evento, na semana
posterior à sua realização;
c) Inserção da logomarca da ABDI na credencial/crachás dos participantes (proporção ½, 2.000
unidades), bem como no backdrop de patrocinador, e em todos os materiais impressos de divulgação do
Evento (banners, totens, brindes e demais materiais gráficos), caso sejam distribuídos;
d) Disponibilização de 50 (cinquenta) ingressos Smart, com acesso a todas as palestras, feira de
negócios, feira gastronômica e happy hour do Evento;
e) Divulgação da logomarca da ABDI e/ou menção à PATROCINADORA em todas as redes sociais do
Evento, antes, durante e após a realização do mesmo (2 posts no facebook e 2 posts no instagram);
f) Divulgação da ABDI como patrocinadora em todas as notas de imprensa, releases, aplicativos e
outros meios de divulgação;
g) Participação e/ou moderação pelo presidente da ABDI ou um representante por ele indicado, em
algum dos painéis do Evento com temáticas e maior aderência aos projetos coordenados pela
PATROCINADORA;
h) Disponibilização de espaço na ala de imprensa para a equipe de comunicação da ABDI; e
i) Viabilidade de inclusão de materiais institucionais da ABDI, sob sua responsabilidade, na bolsa do
evento e/ou em qualquer outros meio de entrega de materiais, brindes e etc (material a ser previamente
aprovado pela PATROCINADA).

09/05/2019

09/07/2019

Prestação de
contas final /
empresa não
localizada

Vai ser
transferido
para o Bruno

Bruno Jorge Soares

a) Exposição da logomarca da ABDI em concurso de startups (Start me up), como uma das apoiadoras,
contemplando nome no troféu;
b) Exposição da logomarca da ABDI como apoiadora nas peças de divulgação do concurso em mídias
físicas e digitais de acordo com espaço;
c) Participação da ABDI (Presidente ou representante) para apresentar (15 minutos) as iniciativas da
Agência, durante intervalo da premiação do Start me Up;
d) Menção de Agradecimento na Plenária Principal pelo Mestre de Cerimonias nos 3 (três) dias do
Evento;
e) Disponibilização de 2 (duas) cortesias para o Congresso, sendo que cada ingresso dá acesso à
plenária principal e salas simultâneas durante todos os 3 (três) dias do Evento;
f) Exposição da logomarca da ABDI no APP (Apresentação da Empresa e Hyperlink para hotsite do
Evento);
g) Exposição da logomarca da ABDI no palco principal (projeção);
h) Viabilidade de inclusão de folder A4 da ABDI na bolsa dos congressistas – 2500 (duas mil e
quinhentas) unidades;
i) Exposição da logomarca da ABDI nas telas do Evento (Digital Signage), com o mínimo de 300
(trezentas) exibições de 5”/dia;
j) Inserção da logomarca da ABDI em anúncios do Evento em jornais e parceiros de mídia;
k) Exposição da logomarca da ABDI em e-mail marketing do Evento;
l) Inserção da logomarca da ABDI no e-mail de agradecimento e posto show do Evento;
m) Divulgação da ABDI como patrocinadora em todos os conteúdos digitais (redes sociais) e
jornalísticos (portal do evento, hotsite, avisos de pauta e releases), antes, durante a após o
encerramento do Evento;

25/06/2019

25/07/2019

Prestação de
contas final

Lanna Dioum

Bruno Jorge Soares

04/07/2019

04/11/2022

Em Execução

Vandete
Cardoso
Mendonça e
Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

04/07/2019

04/01/2020

Prestaçao de
contas final

Lanna Dioum

Bruno Jorge Soares

007/2019

2928/2019

UDT

Patrocínio

Apoio à realização do evento Trakto
Marketing Show 2019, nos dias 26, 27 e
28 de junho de 2019, na cidade de
Maceió/AL.

Blob Animação
Gráfica Interativa
Ltda.

05.196.991/0001-43

R$

50.000,00

R$

50.000,00

R$

50.000,00

R$

-

008/2019

2541/2019

UPE

Cooperação
Financeira

Implementação do compartilhamento de
veículos elétricos na frota pública de um
determinado território (GDF).

Fundação Parque
Tecnológico Itaipu –
FPTI-BR

07.769.688/0001-18

R$

2.334.077,46

R$

2.060.403,50

R$

2.060.403,50

R$

-

009/2019

2929/2019

UDT

Patrocínio

Apoio à realização do evento Gramado
Summit, nos dias 31 de julho, 1 e 2 de
agosto de 2019, na cidade de
Gramado/RS.

Summit Hub Eventos
de Inovação EIRELI

10.770.168/0001-30

R$

119.998,00

R$

119.998,00

R$

119.998,00

R$

-

R$

273.673,96

a) Cessão de espaço para a realização de uma oficina da ABDI durante o Evento;
b) Disponibilização de 30 (trinta) minutos para a realização de palestra do Presidente da ABDI no palco
principal do Evento;
c) Inserção de vídeo institucional da ABDI entre as palestras do palco principal;
d) Envio de 02 (dois) newsletters da ABDI para toda a base do Evento;
e) Compartilhamento trimestral de toda a base de leads, contendo: nome, e-mail, empresa, cargo,
telefone, cidade, estado;
f) Ativação da marca da ABDI como Mantenedora Master em todos os materiais produzidos e
distribuídos pelo Evento (online/off-line);
g) Menção e agradecimento formal pelo mestre de cerimônia pelo patrocínio da ABDI em todas as
cerimônias ou eventos formais a serem realizados;
h) Divulgação da logomarca da ABDI e/ou menção à ABDI em todas as redes sociais do Evento, antes,
durante e após a realização do mesmo, bem como em todas as notas de imprensa, releases,
aplicativos, e outros meios de divulgação do Evento;
i) Divulgação da logomarca da ABDI no site oficial do Evento com link para o Portal da ABDI;
j) Participação e/ou moderação, pelo Presidente da ABDI ou de algum porta-voz indicado pela
Patrocinadora, em algum dos painéis do Evento com temática de maior aderência aos projetos
coordenados pela ABDI;
k) Disponibilização de espaço reservado na Sala de Imprensa ou algum local qualificado para os
trabalhos de divulgação da comunicação da ABDI;
l) Exposição da logomarca da ABDI em todos os materiais impressos de divulgação do Evento (crachás,
banners, fundo de palco, totens, brindes e outros materiais gráficos), caso sejam distribuídos;
m) Inclusão de materiais institucionais da ABDI, sob a responsabilidade da Agência, na bolsa do evento
e/ou em quaisquer outros meios de entrega de materiais e brindes;
n) Disponibilização do mailing de participantes do Evento para a ABDI, logo após o encerramento do
Evento;
o) Disponibilização de 50 (cinquenta) ingressos;
p) Compartilhamento mensal de toda a base de cadastrados no primeiro dia útil do mês, contendo: nome
e e-mail;
q) Realização de 03 (três) publicações durante o ano de 2019 com pautas sugeridas pela ABDI;
r) Anúncios da ABDI na homepage, dentro das matérias e na newsletter semanal;
s) Ativação da marca da ABDI como Mantenedora Master no rodapé do site do evento até 31 de
dezembro de 2019;
t) Compartilhamento da lista de participantes dos 4 (quatro) eventos;
u) Participação de um gestor da ABDI como speaker em um talk em Porto Alegre, durante a segunda
quinzena de setembro/2019;
v) Inserção da logomarca da ABDI como Mantenedora Master nas newsletters encaminhadas para a
base;
w) Ativação da marca da ABDI como Mantenedor Master no rodapé do site até 31 de dezembro de
2019;

010/2019

8497/2018

UDT

Cooperação
Financeira

Desenvolvimento e construção de um
sistema de manufatura avançada através
Fundação
da sistemática de “test bed”, criando uma Universidade Federal
plataforma de experimentação que permita do ABC - UFABC e
a realização de experimentos, testes de
Fundação de
hipóteses e novas tecnologias em
Desenvolvimento de
ambiente que simule a escala de produção Pesquisa - FUNDEP
em um cenário real.

07.722.779/0001-06
18.720.938/0001-41

R$

334.304,00

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

34.304,00

14/10/2019

14/06/2021

Em Execução

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

013/2019

3061/2019

UDT

Cooperação
Financeira

Realização de testbed consistente no
desenvolvimento de metodologia de coleta,
Metalsa Brasil
tratamento e análise estatística de dados
Indústria e Comércio
de produção obtidos do processo de
de Autopeças Ltda.
furação customizada de longarinas de
caminhão.

11.352.784/0001-33

R$

323.423,98

R$

289.334,86

R$

289.334,86

R$

-

R$

34.089,12

02/09/2019

02/09/2021

Em Execução

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

Realização de testbed por meio de uma
plataforma de integração de ambientes de
experimentação de sistemas cyber-físicos
para simulação de plantas industriais
conectadas por uma infraestrutura de
dados (IoT e WLAN) que possibilite um
usuário selecionar, configurar e operar
remotamente um conjunto de
equipamentos e sensores disponibilizados
em diferentes laboratórios.

Instituto de
Engenharia de
Sistemas e
Computadores,
Pesquisa e
Desenvolvimento do
Brasil - INESC P&D
Brasil

16.507.211/0001-55

R$

338.426,92

R$

294.399,16

R$

294.399,16

R$

-

R$

44.027,76

30/09/2019

30/03/2021

Em ajuste de
prestação de
contas - UDT

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

014/2019

9487/2018

UDT

Cooperação
Financeira

016/2019

3953/2019

UTD

Cooperação
Financeira

Desenvolvimento de sistema de
automação na rotina de análise da
qualidade do leite, incluindo a cadeia
produtiva desde a recepção, preparação,
análises e comunicação dos resultados,
integrando produtores e laticínios,
vinculados a laboratórios da Rede
Brasileira de Qualidade do Leite – RBQL.

Empresa Brasileira
de Pesquisa
Agropecuária –
EMBRAPA e
Fundação de Apoio à
Pesquisa e ao
Desenvolvimento FAPED (Gado de
Leite)

00.348.003/0001-10
00.849.774/0001-91

R$

707.027,87

R$

287.653,07

R$

287.653,07

R$

-

R$

419.374,80

03/10/2019

03/11/2021

Em Execução

Antônio
Carlos Tafuri

Adryelle Pedrosa Fontes

018/2019

6986/2019

UPE

Cooperação
Financeira

Implementação de uma zona de
demonstração de soluções tecnológicas
para cidades inteligentes, apresentando a
integração de tecnologias de IoT de
inteligência artificial com foco em
segurança pública, para disseminar e
promover a adoção destas tecnologias por
entes públicos e privados de modo a
fomentar a cadeia produtiva associad

Instituto de
Desenvolvimento
Tecnológico - INDT

04.802.134/0001-87

R$

5.385.823,17

R$

4.838.971,05

R$

4.838.971,05

R$

-

R$

546.852,12

20/11/2019

20/11/2022

Em Execução

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

28/11/2019

28/01/2020

Prestação de
contas final UAD-CCO

Valdênio
Miranda de
Araújo

Bruno Jorge Soares

Universidade Federal
Apoio à realização do International
de Minas Gerais Conference on Advanced Robotics - ICAR,
UFMG e Fundação
a ser realizado no período de 02 a 06 de
de Desenvolvimento e
dezembro de 2019, em Belo Horizonte/MG
Pesquisa - FUNDEP

17.217.985/0001-04
18.720.938/0001-41

R$

18.310,00

R$

18.310,00

R$

18.310,00

R$

-

a) Disponibilização de 4 (quatro) inscrições de cortesia no Evento;
b) Inserção do logotipo da ABDI no website do Evento;
c) Divulgação da ABDI em redes sociais (Twiter, Instagram e Facebook);
d) Agradecimento à ABDI na abertura e encerramento do Evento;
e) Inserção do logotipo da ABDI na programação impressa, cartazes e folders do Evento;
f) Disponibilização de espaço para montangem de estande de 4m²;
g) Divulgação de material impresso da ABDI nas pastas do Evento;
h) Inclusão de palestra de um representante da ABDI na trilha industrial no dia 04/12/19 (com duração de
até 1 hora com tema definido pela ABDI);
i) Disponibilização de 2 (dois) tickets para o banquete; e
j) Exposição de 2 (dois) banners da ABDI em locais visíveis do Evento (entrada e espaço de
convivência).

019/2019

7049/2019

UDT

Patrocínio

020/2019

5810/2019

UDT

Cooperação
Financeira

Desenvolvimento de prova de conceito
para validar algoritmos e processos para
coleta, estratificação e utilização de dados
provenientes de uma área piloto do chão
de fábrica, a fim de suportar as
estratégias de negócio e geração de valor
no cenário produtivo

Whirlpool S.A

59.105.999/0001-86

R$

398.646,64

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

98.646,64

04/12/2019

04/06/2021

Em ajuste de
prestação de
contas - UDT

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

021/2019

4547/2019

UTD

Cooperação
Financeira

Elaboração do Protocolo de Degustação
de Canéforas Finos, nas regiões Sudeste,
Nordeste e Norte, juntamente com o Guia
de Qualidade dos Canéforas Finos, com
versão digital para os Robustas
Amazônicos, representados em mapas
georreferenciados, com a finalidade de
agregar valor aos elos da cadeia do café,
por meio de caracterização técnica e
validação de especialistas de mercado

FAPED e Embrapa
Rondônia

00.849.774/0001-91
00.348.003/0001-10

R$

744.517,92

R$

292.472,94

R$

292.472,94

R$

-

R$

452.044,98

18/12/2019

18/12/2021

Em Execução

Antônio
Carlos Tafuri

Adryelle Pedrosa Fontes

022/2019

9461/2019

UDT

Cooperação
Financeira

Criação de uma plataforma de testbed
para implantação de sistema de
movimentação automático para transporte
de placas eletrônicas da linha de produção
até a linha de integração final de produtos
no ambiente industrial

Certi e Senai

78.626.363/0001-24
03.774.688/0054-67

R$

541.314,88

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

41.314,88

06/12/2019

06/02/2021

Em ajuste de
prestação de
contas - UDT

Bruno Jorge
Soares

Bruno Jorge Soares

Forus Soluções em
Sustentabilidade
Ltda.

18.451.218/0001-28

R$

80.000,00

R$

80.000,00

a) Indicação de palestrante para a palestra principal; b) 1 (um) post nas redes sociais: Twitter,
Facebook e Instagram; c) Logo na página de patrocinadores do site oficial do evento (2º nível)
www.smartcityexpocuritiba.com/partners; d) Inclusão de logo em 1 (uma) newsletter;
e) Palestra na plenária principal; f) 50% de desconto para uso da sala de workshop na área Expo;
g) 20 (vinte) convites cortesia para o Congresso; h) Desconto em convites adicionais de 50% (somente
inteira); i) 3 (três) convites para o jantar de networking; j) 3 (três) acessos VIP (Sala VIP e Sala
Prefeitos); k) 4 (quatro) horas disponíveis para uso das salas de reunião; l) Participação na rodada de
negócios com 3 (três) reuniões; m) 1 (uma) página de espaço publicitário no catálogo de expositores;n)
Logo no guia do visitante; o) Logo na página de patrocinadores do site oficial do evento (2º nível); p)
Logo na área de expositores do aplicativo do evento;q) Logo no backdrop de credenciamento;r) Logo
nas televisões interativas (2º nível);s) Logo nas camisetas utilizadas pelo staff no dia do evento (2º
nível);t) Logo no bloco de anotações (2º nível);u) Logo na pasta impressa do evento (2º nível);v) Logo na
página de patrocinadores do site oficial do evento (2º nível) www.smartcityexpocuritiba.com/partners;

06/03/2020

06/04/2021

Em ajuste de
prestação de
contas - UNN

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

R$

1.930.687,50

R$

1.735.277,90

001/2020

1342/2020

UPE

Patrocínio

Apoiar a realização da 3ª edição do evento
Smart City Expo Curitiba, nos dias 26 e 27
de março de 2020, na cidade de
Curitiba/PR, ora denominado Evento.
Evento prorrogado.

002/2020

2745/2020

UPE

Cooperação
Financeira

Implementar uma zona de demonstração e
difusão de modelos de negócios
inovadores em mobilidade urbana,
utilizando soluções tecnológicas para
Cidades Inteligentes decorrentes das
atividades do Laboratório Vivo de Cidades
Inteligentes

Fundação Parque
Tecnológico – FPTIBR

07.769.688/0001-18

Instituto de
Desenvolvimento
Tecnológico - INDT

04.802.134/0001-87

pgto suspenso

R$

80.000,00

1.735.277,90

R$

-

R$

195.409,60

08/04/2020

08/04/2023

Em Execução

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

R$ 15.291.265,16

R$

-

R$

2.116.772,24

28/05/2020

28/05/2023

Em Execução

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

R$

003/2020

3176/2020

UPE

Cooperação
Financeira

Implementar uma zona de demonstração
de soluções tecnológicas para Cidades
Inteligentes, mostrando a integração de
tecnologias de IoT de inteligência artificial
com foco em segurança pública, com o
objetivo de disseminar e promover a
adoção destas tecnologias por entes
públicos e privados de modo a fomentar a
cadeia produtiva associada, em
consonância com o Plano de Trabalho
aprovado pelos Partícipes.

004/2020

3334/2020

UDT

Cooperação
Financeira

Elaborar de modelos de negócio para
aperfeiçoamento de operações em
funcionamento no país e difusão das
melhores práticas em logística reversa de
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Associação Brasileira
da Indústria do
Plástico - ABIPLAST

62.877.287/0001-90

R$

870.892,96

R$

429.400,00

R$

429.400,00

R$

-

R$

441.492,96

02/07/2020

01/07/2022

Em Execução

Talita Daher
Costa

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

Cooperação
Financeira

Implementar o Piloto de um Ambiente
Regulatório de Testes (Sandbox), no
bairro Vila A, em Foz do Iguaçu, para
demonstração e testes de soluções
tecnológicas em escala real,
impulsionando novos modelos de negócios
em Cidades Inteligentes.

Fundação Parque
Tecnológico Itaipu –
FPTI - BR

07.769.688/0001-18

R$

6.950.147,48

R$

6.252.715,68

R$

6.252.715,68

R$

-

R$

697.431,80

29/07/2020

29/07/2023

Em Execução

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

005/2020

4221/2020

UPE

R$ 17.408.037,40

R$ 15.291.265,16

2/3

006/2020

4538/2020

UPE

Patrocínio

Apoiar a realização do evento digital
Connected Smart Cities Digital Xperience,
nos dias 08 a 10 de setembro de 2020

Urban Systems Brasil
Estudos de Mercado
Eireli

03.552.499/0001-38

R$

10.000,00

R$

10.000,00

R$

10.000,00

R$

-

Viabilizar o acompanhamento de
desenvolvimento e de rápida
implementação no mercado de até 6
produtos de inovação para minimizar os
efeitos negativos da pandemia de COVID19 sobre diversos segmentos da economia
do país, soluções estas advindas da
chamada de Inovação Aberta Nova
Economia, a ser co-executada pela AD
Diper, Porto Digital e diversos outros
parceiros públicos e privados. O serviço
proposto visa contratação de gestão e
consultoria técnica como apoio ao
desenvolvimento de até 6 (seis) soluções,
a serem selecionadas ao final do processo
seletivo, por um período de 1 (um) ano,
conforme as atividades descritas no
cronograma de execução, em consonância
com o Plano de Trabalho aprovado pelos
Partícipes.

Agência de
Desenvolvimento
Econômico de
Pernambuco - AD
DIPER

10.848.646/0001-87

R$

132.934,22

R$

119.434,22

R$

119.434,22

R$

-

01.203.327/0001-23

R$

50.000,00

R$

50.000,00

R$

NO FÓRUM: participação de representante da ABDI como palestrante em um dos eventos online sobre
o tema;
II) NA EXPO: participação com estande na feira virtual;
III) AÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANTES E DURANTE OS EVENTOS:
a) Logo na página do evento online; b) Logo e descritivo no link patrocinador na página do evento online;
c) Logo na newsletter de divulgação do evento online; d) Mailing dos participantes;
e) Banner online rotativo no portal CSC (Connected Smart Cities); f) Participação estratégica no
calendário de marketing digital e comunicação do Portal Connected Smart Cities com conteúdo exclusivo
do patrocinador; g) Participação no ConectaTalks (entrevista com vídeo) de soluções, tecnologias e
ações da organização para o desenvolvimento de cidades inteligentes; h) Elaboração de vídeo
personalizado e exclusivo sobre a solução ou tecnologia; i) Divulgação de stories com a participação de
vídeo com um representante da organização.IV) CONVITES E PARTICIPAÇÃO DA ABDI DURANTE O
EVENTO: 15 logins de acesso à plataforma para a Diretoria Executiva da ABDI e/ou para colaboradores
designados pelo Gabinete da Presidência, com acesso a todas as atividades no evento virtual e a todo o
conteúdo transmitido, por 2 (dois) meses após o evento.

04/09/2020

04/03/2021

Prestação de
contas final UAD-CCO

Vandete
Cardoso
Mendonça

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

13.500,00

16/10/2020

05/11/2021

Em Execução

Lanna Dioum

Bruno Jorge Soares

a) Patrocínio exclusivo da obra pela ABDI; b) Fornecimento de 100 exemplares do Livro à ABDI;
c) Inclusão no Livro de texto/citação sobre o apoio da ABDI na realização da obra; d) Inclusão da
logomarca da ABDI na contracapa do Livro; e) Participação da ABDI em evento de lançamento da obra,
com menção da agência em todos os materiais de divulgação do Livro f) Realização de evento de
lançamento do Livro nas dependências da ABDI, incluindo painel de debates com a presença de alguns
autores da obra; g) Disponibilização à ABDI de mailing dos downloads e inscritos nos dois eventos de
pré-lançamento do Livro (nome, empresa, telefone e e-mail);
h) Autorização de download do Livro, no site eletrônico da ABDI.

21/10/2020

31/12/2021

Em Execução

Rodrigo Alves
Rodrigues e
Rachel
Adiene da
Costa Porfírio

Rodrigo Alves Rodrigues

a) Inserção da marca no site www.amazonia21.org e de até três matérias jornalísticas produzidas pelo
patrocinador, relacionadas ao tema. b) Inserção da marca do patrocinador em um relatório final com
todas as informações, atividades e resultados do fórum, que será disponibilizado e compartilhado de
forma virtual. c) Inserções nas redes sociais do evento.
d) Aplicação da marca no espaço da coletiva de imprensa, no convite eletrônico, no estúdio de
transmissão do fórum e dos eventos prévios, e veiculação de vídeos nos intervalos e/ou na abertura de
cada sessão. e) Participação de representante da ABDI na abertura do fórum.
f) Cessão do mailing eletrônico dos participantes realmente presentes no evento com nome, telefone, email, CNPJ/CPF, além de outros dados relevantes.
g) Citação do nome da ABDI como patrocinador pelo mestre-de-cerimônias na abertura e no
encerramento e na master class do evento.

29/10/2020

29/04/2021

009/2020

PF/0229/2020

UDT

Cooperação
Financeira

010/2020

4285/2020
PF/0304/2020

UPGD

Patrocínio

Apoiar a confecção do livro
Gestão de Negócios na Era Digital.

Centro De Estudos E
Sistemas Avançados
Do Recife - CESAR

Federação das
Indústrias do Estado
de Rondônia

14.661.557/0001-88

R$

50.000,00

R$

50.000,00

R$

50.000,00

R$

Associação Parque
Tecnológico de São
José Dos Campos –
APTSJC

09.105.890/0001-70

R$

386.928,97

R$

347.130,54

R$

347.130,54

R$

-

R$

39.798,43

06/11/2020

06/12/2021

Em Execução

Vandete
Cardoso
Mendonça

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

Confederação
Nacional da Indústria
– CNI

33.665.126/0001-34

R$

672.753,37

R$

417.394,17

R$

417.394,17

R$

-

R$

255.359,20

04/12/2020

04/06/2022

Em Execução

Ana Sofia
Brito Peixoto

Bruno Jorge Soares

Forus Soluções em
Sustentabilidade
LTDA

18.451.218/0001-28

R$

40.000,00

R$

40.000,00

R$

40.000,00

R$

-

a) Newsletter Compartilhado; b) Newsletter de Agradecimento; c) Postagens em mídias sociais;
d) Logo na página principal da plataforma do evento;e) Logo no App oficial do evento;f) Vídeo nas
plenárias durante os intervalos das sessões;g) Pacote de entrevistas e matérias junto ao Media
Partner;h) Assessoria de imprensa em canais digitais;i) Painel em sessão principal j) Painel em sessão
temáticak) Disponibilidade de salas de discussão e transmissão; l) Webinar exclusivo no iCities Weaver;
m) Códigos de acesso para a plataforma virtual;n) Matchmaking (reuniões virtuais)
o) Perfil Corporativo (estande virtual);p) Consultores com vídeo-chamada 1-on-1 no stand;q) Área com
logo e descrição da empresa no stand;r) Área para banners de publicidade no stand;s) Área para
banners de publicidade no stand; t) Área para exposição de produtos no stand; u)Transmissão do vídeo
no stand; v) Sala de vídeo-conferência no stand virtual/w) Relatório detalhado de acessos.

07/12/2020

07/06/2021

Prestação de
contas final UAD-CCO

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

-

R$

50.000,00

R$

013/2020

AP/0451/2020

UPE

Patrocínio

Apoiar a realização do evento AMAZÔNIA
+21, nos dias 04 a 06de novembro de
2020.

015/2020

CO-CT/0642/2020

UPE

Cooperação
Financeira

Desenvolver e implementar uma
metodologia de testes de soluções
tecnológicas com intuito de contribuir na
discussão de parâmetros de avaliação de
tecnologias de Cidades Inteligentes,
conforme as atividades descritas no
cronograma de execução, em consonância
com o Plano de Trabalho aprovado pelos
Partícipes.

016/2020

CONV/0827/2020

UDT

Cooperação
Financeira

017/2020

AP/000902/2020

UPE

Patrocínio

018/2020

CONV/0893/2020

UDT

Cooperação
Financeira

Desenvolvimento de um sistema de
Solicitação de Exames que apoie os
médicos a solicitar o melhor exame para
seu paciente e um sistema de
Agendamento que faça a automação do
processo de agendamento de exames de
imagem com o uso de inteligência artificial.

Fundação Faculdade
de Medicina - FFM e
Hospital das Clínicas
da Faculdade de
Medicina da
Universidade de São
Paulo – SP - HC

56.577.059/0001-00 e
60.448.040/0001-22

R$

810.271,28

R$

652.000,00

R$

652.000,00

R$

-

R$

158.271,28

18/12/2020

18/12/2021

Em Execução

Valdênio
Miranda de
Araújo

Bruno Jorge Soares

Execução de projetos piloto em 20
empresas dos setores de Alimentos, de
Higiene e de Limpeza com o objetivo de
elaborar roadmaps empresariais de
investimentos em projetos de indústria 4.0

Patrocínio ao evento digital Smart City
Session

-

Prestação de
Talita Daher
contas aprovada Costa
em encerramento

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

019/2020

CONV/0895/2020

UDT

Cooperação
Financeira

Realização de um estudo, por meio de
projeto piloto, sobre a aplicação das
tecnologias da Indústria 4.0 no processo
de reabilitação de pacientes.

Fundação Faculdade
de Medicina - FFM e
Hospital das Clínicas
da Faculdade de
Medicina da
Universidade de São
Paulo – SP - HC

56.577.059/0001-00 e
60.448.040/0001-22

R$

994.817,78

R$

825.856,94

R$

825.856,94

R$

-

R$

168.960,84

18/12/2020

18/06/2022

Em Execução

Valdênio
Miranda de
Araújo

Bruno Jorge Soares

020/2020

CONV/0894/2020

UDT

Cooperação
Financeira

Realização de um estudo, por meio de
projeto piloto, de tecnologias da indústria
4.0 aplicadas ao processo de
monitoramento de pacientes em toda a
sua jornada de relacionamento com o
hospital/médico – pré-internação,
internação e pós-internação.

Fundação Faculdade
de Medicina - FFM e
Hospital das Clínicas
da Faculdade de
Medicina da
Universidade de São
Paulo – SP - HC

56.577.059/0001-00 e
60.448.040/0001-22

R$

965.713,30

R$

772.236,49

R$

772.236,49

R$

-

R$

193.476,80

18/12/2020

18/06/2022

Em Execução

Valdênio
Miranda de
Araújo

Bruno Jorge Soares

021/2020

CONV/0883/2020

UDT

Cooperação
Financeira

Execução de testes práticos de
V2 Tecnologia Ltda e
conectividade à rede 5G, em ambiente
Weg Drives e
real de aplicação, das diversas tecnologias
Controls –
e dispositivos existentes no mercado.
Automação Ltda

022/2020

CONV/0843/2020

UDT

03.280.671/0001-41

R$

1.943.671,65

R$

1.539.725,25

R$

1.539.725,25

R$

-

R$

403.946,40

15/12/2020

15/09/2021

Em Execução

Valdênio
Miranda de
Araújo

Bruno Jorge Soares

33.781.055/0001-35 e
02.385.669/0001-74

R$

2.479.460,80

R$

2.102.200,00

R$

2.102.200,00

R$

-

R$

377.260,80

16/12/2020

16/12/2022

Em Execução

Valdênio
Miranda de
Araújo

Bruno Jorge Soares

R$

378.784,18

21/12/2020

21/12/2023

Em Execução

Tiago Chagas
Faierstein

Cynthia Araújo Nascimento Mattos

24/05/2021

24/05/2022

Em Execução

UCM

Rachel Adiene

Cooperação
Financeira

Realização de estudo sobre modelos e
estratégias de transformação digital da
indústria farmacêutica e de
imunobiológicos

Fundação para o
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico em
Saúde – FIOTEC e
Fundação Oswaldo
Cruz - FIOCRUZ

Fundação Parque
Tecnológico Itaipu –
FPTI - BR

07.769.688/0001-18

R$

3.776.398,10

R$

3.397.613,92

R$

3.397.613,92

R$

-

Fundação Dom
Cabral

19.268.267/0001-92

R$

50.000,00

R$

50.000,00

R$

50.000,00

R$

-

023/2020

CONV/01260/2020

UPE

Cooperação
Financeira

Implementação de piloto de um Ambiente
Regulatório de Testes (Sandbox), para
demonstração de tecnologias nas áreas
de segurança, mobilidade e conectividade
pública, integrada ao comércio de centro
urbano, como habilitadora do processo de
transformação digital de municípios e do
setor produtivo na cidade de Londrina PR.

001/2021

AP/000908/2021

UTD

Patrocínio

Apoiar a PATROCINADA na produção e
divulgação dos e-books II a VII, ora
denominados Livros, consoante Proposta
de Patrocínio aprovada pelos Partícipes.

002/2021

CONV/001539/2021

UNN

Cooperação
Técnica e
Financeira

Implementação de um ambiente de
demonstração de tecnologias para
Associação Parque
Cidades Inteligentes, com monitoramento
Tecnológico de
de indicadores de melhoria na qualidade
São José dos
de vida dos cidadãos na região comercial
de Francisco Morato/SP, como referência Campos - APTSJC
para Região Sudeste do País

09.105.890/0001-70

R$

1.750.258,91

R$

1.562.208,11

R$

1.562.208,11

R$

-

R$

188.050,80

30/08/2021

30/08/2023

Em execução

Tiago Chagas
Faierstein

Tiago Chagas Faierstein

UDT

Cooperação
Técnica e
Financeira

SOFTEX –
Apoio técnico-financeiro para realização de
ASSOCIAÇÃO
ações estratégicas que fomentem o
PARA
processo de inovação aberta na indústria
brasileira, por meio de ações de
PROMOÇÃO DA
inteligência, mapeamento da maturidade
EXCELÊNCIA DO
em open innovation em especial com
SOFTWARE
startups.
BRASILEIRO

01.679.152/0001-25

R$

723.558,82

R$

649.645,68

R$

649.645,68

R$

-

R$

73.913,14

24/09/2021

24/12/2022

Em execução

Lanna Dioum

Bruno Jorge Soares

003/2021

CONV/001790/2021

a) Exposição da marca na publicação dos e-books de II a VII, no hotsite do projeto, cards de divulgação,
redes sociais da PATROCINADA, releases e outras peças produzidas pela PATROCINADA sobre o
tema; b) Publicação de artigo em e-books selecionados;c) Acesso antecipado aos conteúdos gerados
no e-book;d) Visibilidade de marca no evento de apresentação dos e-books patrocinados e convites
personalizados para o público indicado pela ABDI;e) Direito de utilizar os conteúdos dos e-books
patrocinados para ações institucionais e marketing, além da divulgação na base de contatos da ABDI.f)
Entrevista com o CEO da ABDI.
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