CONCURSO Nº 003/2020 – Agro 4

COMUNICADO VIII

EMPRESAS SELECIONADAS NO ÂMBITO DO EDITAL DO CONCURSO Nº
003/2020

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial DISPONIBILIZA, em anexo, a
relação das empresas selecionadas para a implementação de projetos pilotos de
adoção e de difusão de tecnologias 4.0 no agronegócio, de forma a identificar modelos
viáveis de aplicação de soluções focadas em aumento de eficiência, de produtividade
e/ou redução de custos, no âmbito do Concurso nº 003/2020 – Agro 4:
O resultado de julgamento de cada recurso interposto poderá ser conhecido,
exclusivamente, mediante solicitação por intermédio do email agro4.0@abdi.com.br,
sendo necessário informar o código identificador da proposta.
A ABDI entrará em contato com as empresas selecionadas para dar continuidade às
ações previstas no Edital.

Comissão Permanente de Licitação
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Categoria 1: segmento de insumos
Proponente/Grupo Proponente/Projeto
USINA BIOLÓGICA SOLUÇÕES PARA AGRICULTURA LTDA
SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ
INDUSFRIO INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Projeto: Tecnologia 4.0 biodigital para processos, máquinas e equipamentos da produção de bioinsumos para a agricultura.

Categoria 2: segmento primário (produção e colheita)
Proponente/Grupo Proponente/Projeto
AGRO PASTORIL ALVORADA LTDA
OURO FINO AGRONEGÓCIO LTDA
OLHO DO DONO TECNOLOGIA S/A
INTTEGRA – INSTITUTO DE MÉTRICAS AGROPECUÁRIAS LTDA
AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA
Projeto: Pesagem de bovinos por imagem, utilizando câmera 3D portátil.
AGRÍCOLA CERRADÃO LTDA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JÚLIO DE MESQUITA FILHO
AGTECH SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA
Projeto: Implantação de automação, controle, monitoramento e gestão do plantio de cana picada com difusão do conhecimento
e tecnologia 4.0.
AGROSPE - AGRO INDÚSTRIAL SÃO PEDRO DE VACARIA LTDA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
HORN, MOR E HORN LTDA
Projeto: Implementação de Inteligência Artificial para realizar mapeamento autônomo do pomar através de um sistema de Visão
Computacional.
GRANJA JAGUARI CONSULTORIA E GESTAO (GABRIEL FLECK DA ROSA)
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER
RS
SMART CONSULTORIA AGRONÔMICA E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – SÃO VICENTE DO SUL
INSTITUTO AGRIS AGRORESEARCH PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
Projeto: Sistema de suporte a decisão para controle da ferrugem da soja utilizando analytics da interação entre a
favorabilidade ambiental e monitoramento semanal do inóculo.
AGROPECUARIA BERGOLI LTDA
ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
RAKS TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA-ME
Projeto: Implementação de um sistema de monitoramento da umidade do solo através de sensoriamento remoto e IoT, para
controle da irrigação.
DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA LTDA
FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
OWS - OPPORTUNITY WEB SOFTWARE
STARA S.A - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
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Projeto: Implantação de uma plataforma/aplicativo que permita quantificar o nível tecnológico e grau de informação dos
produtores rurais em uma escala nacional, ao mesmo tempo que indique caminhos sólidos para adoção de tecnologias 4.0,
respeitando a curva de aprendizagem e aumentando a eficiência da adoção destas tecnologias.
FAZENDAS NOVA GERAÇÃO AGRONEGOCIOS LTDA
DESAFIOS AGRO CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PESQUISA EM AGROPECUARIA LTDA
SMART SENSING BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE SENSORES LTDA
Projeto: Pulverização Inteligente (implantação de sensores adaptáveis a qualquer tipo de pulverizador, que identificam plantas
vivas e pulverizam somente sobre as mesmas, podendo reduzir em até 95% o uso de defensivos agrícola).
LAR COOPERATIVA INDUSTRIAL
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – MEDIANEIRA
TRINOVATI TECNOLOGIA LTDA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
(INESC P&D BRASIL)
Projeto: AvIoT: Avicultura Conectada, Inteligente e Otimizada (Implantação de solução para monitoramento constante da
produção e aplicação de técnicas de Inteligência Artificial (IA) e aprendizagem de máquina para que se obtenha os melhores
parâmetros para produção de aves de corte e que deverão proporcionar melhorias constantes na qualidade e rentabilidade do
produtor e da cooperativa, com identificação de correlação de eventuais doenças nas aves-ambiência-homogeneidade de peso
e qualidade).

Categoria 3: segmento secundário (indústria de transformação)
Proponente/Grupo Proponente/Projeto
INDUSTRIA DE RAÇÕES PATENSE LTDA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECICLAGEM ANIMAL
PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND LTDA (EUROTEC NUTRITION)
Projeto: Implantação de rastreamento, monitoramento e controle remoto, em tudo que se refere à aplicação de aditivos voltados
para a nutrição animal em uma plataforma online, com relatórios de consumo, relatório de falhas de dosagem com uma linha do
tempo até a sua resolução, alertas de falha imediatos por email a colaboradores cadastrados, alertas de manutenção preditiva
e corretiva dos equipamentos utilizados para este fim, verificação de estoques de produto, calculadoras de dosagem para
conferência das dosagens, disponibilizando um calendário resumo relacionando todos os eventos, facilitando a identificação de
todos os fatos relacionados à cada ponto de aplicação em uma fábrica. Além disto, disponibilizar uma Interface de Programação
de Aplicações (API) para integração dessas informações no Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) do cliente.
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CURITIBA
SILOS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Projeto: Implantação de solução, incluindo equipamento que classifica diversos tipos de grãos automaticamente e torna o
processo de classificação mais ágil e transparente para todos os envolvidos na cadeia de comercialização de grãos.
CAFÉ FAZENDA GOIABAL LTDA-ME
Projeto: Automatização do processo de revolvimento de grão de café no terreiro de secagem e acompanhamento em tempo real
de possíveis problemas e desigualdades nas temperaturas de secagem do café.

Categoria 4: integração de segmentos (integração de elos da cadeia)
Proponente/Grupo Proponente/Projeto
PSP INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PEIXE DO ESTADO DE RONDÔNIA
BÚSSULA CONSULTORIA
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CASTILHO & FERREIRA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA
BIGSAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL AS
Projeto: Implantação de solução para digitalização e integração da cadeia do peixe da Amazônia
ÁGUA TIRADA AGROPECUARIA LTDA
INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO
TECH INOVACOES TECNOLOGICAS PARA A AGROPECUARIA S.A.
FAZENDA GARROTE - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA
FAZENDA ESTACAS - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA
FAZENDA SANTA CRUZ - JOÃO LEOPOLDO SAMWAYS FILHO
OMAMORI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
OLHOS DAGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
FRIGORIFICO ANGELELLI LTDA
ENG – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME
HOOBOX ROBOTICS TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
BRAZIL BEEF QUALITY LTDA.
BE.ANIMAL PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA
SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
CONEXÃO PECUÁRIA PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO
RANCHO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
Projeto: Implantação de plataforma de inteligência de informações de mercado para a maximização do lucro de produtores e
da indústria frigorífica (inclui soluções para monitoramento da origem do animal, monitoramento da cadeia, monitoramento da
qualidade, previsão de demanda e marketplace).
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Edital 003/2020 – Agro 4.0 – Resultado final dos selecionados
Categoria 1: segmento de insumos
Inscrição

368

Código
Identificador

368_757

Proponente/Grupo Proponente (Razão Social)
USINA BIOLÓGICA SOLUÇÕES PARA AGRICULTURA LTDA
SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ
INDUSFRIO INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Avaliador 1

Avaliador 2

Nota Final
Proponente

Resultado
Elegibilidade

Classificação

25

19

22

Elegível

Classificado

Projeto: Tecnologia 4.0 biodigital para processos, máquinas e equipamentos
da produção de bioinsumos para a agricultura.

Inscrição

Código
Identificador

394

27162

Motivação da análise elegibilidade

Resultado Elegibilidade

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 - Carta de Anuência, não enviada ou não assinada pelas instituições participantes, no caso de Grupo de Trabalho.
3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
4 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
5 - No caso de UOE, cópia do documento de identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do representante legal da
pessoa jurídica ou do seu procurador, acrescida da respectiva procuração, não submetidos ou não enviados ou em não
conformidade com o Edital.

Inelegível

396

10021311625

402

70153

1 - Carta de Anuência, não enviada ou não assinada pelas instituições participantes, no caso de Grupo de Trabalho

Inelegível

318

2862

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital.
2 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: localização da unidade(s) produtiva(s): não identificada declaração da Empresa
Usuária do Setor Produtivo possuir ao menos 1 (uma) propriedade/unidade ou planta produtiva instalada no Brasil.

Inelegível

1

Categoria 2: segmento primário (produção e colheita)
Inscrição

378

387

380

370

324

Código
Identificador

9434

43342

377

1846

2551

Razão Social da Unidade Operacional Executora – UOE (Proponente)
AGRO PASTORIL ALVORADA LTDA
OURO FINO AGRONEGÓCIO LTDA
OLHO DO DONO TECNOLOGIA S/A
INTTEGRA – INSTITUTO DE MÉTRICAS AGROPECUÁRIAS LTDA
AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA
Projeto: Pesagem de bovinos por imagem, utilizando câmera 3D portátil.
AGRÍCOLA CERRADÃO LTDA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JÚLIO DE MESQUITA FILHO
AGTECH SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA
Projeto: Implantação de automação, controle, monitoramento e gestão do
plantio de cana picada com difusão do conhecimento e tecnologia 4.0.
AGROSPE - AGRO INDÚSTRIAL SÃO PEDRO DE VACARIA LTDA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
HORN, MOR E HORN LTDA
Projeto: Implementação de Inteligência Artificial para realizar mapeamento
autônomo do pomar através de um sistema de Visão Computacional.
GRANJA JAGUARI CONSULTORIA E GESTAO (GABRIEL FLECK DA
ROSA)
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER RS
SMART CONSULTORIA AGRONÔMICA E SERVIÇOS AGRÍCOLAS
LTDA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FARROUPILHA – SÃO VICENTE DO SUL
INSTITUTO AGRIS AGRORESEARCH PESQUISA E CONSULTORIA
LTDA
Projeto: Sistema de suporte a decisão para controle da ferrugem da soja
utilizando analytics da interação entre a favorabilidade ambiental e
monitoramento semanal do inóculo.
AGROPECUARIA BERGOLI LTDA
ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
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Avaliador 1

Avaliador 2

Nota Final
Proponente

Resultado
Elegibilidade

Classificação

38

38

38

Elegível

Classificado

38

33

35,5

Elegível

Classificado

34

36

35

Elegível

Classificado

36

34

35

Elegível

Classificado

30

39

34,5

Elegível

Classificado

RAKS TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA-ME

372

356

353

90078

95441

6410

Projeto: Implementação de um sistema de monitoramento da umidade do
solo através de sensoriamento remoto e IoT, para controle da irrigação.
DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA LTDA
FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA FATEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
OWS - OPPORTUNITY WEB SOFTWARE
STARA S.A - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Projeto: Implantação de uma plataforma/aplicativo que permita quantificar o
nível tecnológico e grau de informação dos produtores rurais em uma escala
nacional, ao mesmo tempo que indique caminhos sólidos para adoção de
tecnologias 4.0, respeitando a curva de aprendizagem e aumentando a
eficiência da adoção destas tecnologias.
FAZENDAS NOVA GERAÇÃO AGRONEGOCIOS LTDA
DESAFIOS AGRO CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PESQUISA EM
AGROPECUARIA LTDA
SMART SENSING BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE SENSORES
LTDA
Projeto: Pulverização Inteligente (implantação de sensores adaptáveis a
qualquer tipo de pulverizador, que identificam plantas vivas e pulverizam
somente sobre as mesmas, podendo reduzir em até 95% o uso de
defensivos agrícola).
LAR COOPERATIVA INDUSTRIAL
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ –
MEDIANEIRA
TRINOVATI TECNOLOGIA LTDA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES,
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO BRASIL (INESC P&D BRASIL)
Projeto: AvIoT: Avicultura Conectada, Inteligente e Otimizada (Implantação
de solução para monitoramento constante da produção e aplicação de
técnicas de Inteligência Artificial (IA) e aprendizagem de máquina para que
se obtenha os melhores parâmetros para produção de aves de corte e que
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39

29

34

Elegível

Classificado

34

33

33,5

Elegível

Classificado

32

35

33,5

Elegível

Classificado

deverão proporcionar melhorias constantes na qualidade e rentabilidade do
produtor e da cooperativa, com identificação de correlação de eventuais
doenças nas aves-ambiência-homogeneidade de peso e qualidade).
393

92540

33

32

32,5

Elegível

411

43089

30

33

31,5

Elegível

376

29558

30

32

31

Elegível

405

9693

37

22

29,5

Elegível

363

1034

35

24

29,5

Elegível

352

39494

27

31

29

Elegível

367

367_757

22

35

28,5

Elegível

339

6189

22

32

27

Elegível

343

1749

16

37

26,5

Elegível

321

22020

19

30

24,5

Elegível

319

2690

25

22

23,5

Elegível

397

397_15600

18

26

22

Elegível

349

349_29427

25

14

19,5

Elegível

320

52956

18

19

18,5

Elegível

415

3909

14

21

17,5

Elegível

Inscrição

Código
Identificador

377

31007

Motivação da análise elegibilidade

Resultado Elegibilidade

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital

4

Inelegível

337

8824

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
2 - Dados de inscrição: identificada(s) ausência de informação(ões) na planilha (linha 92 do modelo não encontrada);
3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.

398

398_1195

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).

Inelegível

413

33613

1 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições
do Grupo Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido.
2 - Carta de Anuência, não enviada ou não assinada pelas instituições participantes, no caso de Grupo de Trabalho

Inelegível

384

384_6249

1 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições
do Grupo Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido.

Inelegível

361

41154

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

Inelegível

Inelegível

332

332_51858

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente
da categoria apresentada no projeto.

359

54597

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente
da categoria apresentada no projeto.

401

86630

333

86241

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital
4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições
integrantes do Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
5 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
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Inelegível

Inelegível

Inelegível

329

38551

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

Inelegível

408

42138987841

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente da
categoria apresentada no projeto
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
3 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições
do Grupo Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido.
4 - Carta de Anuência, não enviada ou não assinada pelas instituições participantes, no caso de Grupo de Trabalho
5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições
integrantes do Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
6 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
7 - No caso de UOE, cópia do documento de identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do representante legal da
pessoa jurídica ou do seu procurador, acrescida da respectiva procuração, não submetidos, não enviados ou em não conformidade
com o Edital.
8 - No caso de UOE, documento de eleição e mandato do(s) representante(s) legal(is), não enviado ou em não conformidade com
o Edital.

410

7213

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente
da categoria apresentada no projeto

Inelegível

99355

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: não identificada
UOE).
Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou categorias da
Empresa Proponente do Setor Produtivo e do Projeto divergentes
2 - Alocação da equipe responsável pelo projeto: não identificação de 1 (um) representante no Proponente ou em todas as
instituições do Grupo Proponente ou, no caso do representante da Empresa Usuária do Setor Produtivo, o representante indicado
não ser o responsável pela administração, operação, implantações tecnológicas ou o próprio Dono ou Diretor da empresa. RG,
CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.

Inelegível

340

6

360

97855

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente
da categoria apresentada no projeto
2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
3 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições
integrantes do Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.

403

31121

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

331

331_51858

381

381_6249

330

347

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente da
categoria apresentada no projeto
2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital
1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 – Nova proposta reenviada e identificada em nossos sistemas.

Inelegível

Inelegível

Inelegível

Inelegível

29456

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente
da categoria apresentada no projeto
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições
integrantes do Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
5 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.

Inelegível

28553

Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado ou incompleto.
Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
No caso de UOE, cópia do documento de identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do representante legal da

Inelegível

7

pessoa jurídica ou do seu procurador, acrescida da respectiva procuração, não submetidos ou não enviados ou em não
conformidade com o Edital.

341

323

1137

Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: não identificação
de UOE).
Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está formatado ou dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
Carta de Anuência, não enviada ou não assinada pelas instituições participantes, no caso de Grupo de Trabalho
No caso de UOE, cópia do documento de identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do representante legal da
pessoa jurídica ou do seu procurador, acrescida da respectiva procuração, não submetidos ou não enviados ou em não
conformidade com o Edital.
No caso de UOE, documento de eleição e mandato do(s) representante(s) legal(is), não enviado ou em não conformidade com o
Edital.

Inelegível

1816

Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente da
categoria apresentada no projeto
Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está formatado ou dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7
deste Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

8

Categoria 3: segmento secundário (indústria de transformação)
Inscrição

Código
Identificador

Motivação da análise elegibilidade

Avaliador 1

Avaliador 2

Nota Final
Proponente

Resultado
Elegibilidade

Classificação

39

27

33

Elegível

Classificado

27

39

33

Elegível

Classificado

12

37

24,5

Elegível

Classificado

INDUSTRIA DE RAÇÕES PATENSE LTDA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECICLAGEM ANIMAL
PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND LTDA (EUROTEC NUTRITION)

388

6867

Projeto: Implantação de rastreamento, monitoramento e controle remoto, em tudo
que se refere à aplicação de aditivos voltados para a nutrição animal em uma
plataforma online, com relatórios de consumo, relatório de falhas de dosagem com
uma linha do tempo até a sua resolução, alertas de falha imediatos por email a
colaboradores cadastrados, alertas de manutenção preditiva e corretiva dos
equipamentos utilizados para este fim, verificação de estoques de produto,
calculadoras de dosagem para conferência das dosagens, disponibilizando um
calendário resumo relacionando todos os eventos, facilitando a identificação de
todos os fatos relacionados à cada ponto de aplicação em uma fábrica. Além disto,
disponibilizar uma Interface de Programação de Aplicações (API) para integração
dessas informações no Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) do cliente.
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CURITIBA
SILOS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

326

4535
Projeto: Implantação de solução, incluindo equipamento que classifica diversos
tipos de grãos automaticamente e torna o processo de classificação mais ágil e
transparente para todos os envolvidos na cadeia de comercialização de grãos.

322

45759

Inscrição

Código
Identificador

CAFÉ FAZENDA GOIABAL LTDA-ME
Projeto: Automatização do processo de revolvimento de grão de café no terreiro de
secagem e acompanhamento em tempo real de possíveis problemas e
desigualdades nas temperaturas de secagem do café.

Motivação da análise elegibilidade

Resultado Elegibilidade

9

382_37718

1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo Proponente ou
em não conformidade com o Edital.
2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
3 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.

Inelegível

3212

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 - Comunicado IV).
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma físicofinanceiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e Comunicado 2 (ou
seja, até 19/07/2021).

Inelegível

379

379_37718

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 - Comunicado IV).
2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo Proponente ou
em não conformidade com o Edital.
3 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
4 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
5 – Nova proposta reenviada e identificada em nossos sistemas.

Inelegível

395

65280

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma físicofinanceiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e Comunicado 2 (ou
seja, até 19/07/2021).

Inelegível

375

35405

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente da categoria
apresentada no projeto.
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma físicofinanceiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e Comunicado 2 (ou
seja, até 19/07/2021).

Inelegível

364

23380

362

10830

382

404

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma físicofinanceiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e Comunicado 2 (ou
seja, até 19/07/2021).
1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma físicofinanceiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e Comunicado 2 (ou
seja, até 19/07/2021).

10

Inelegível

Inelegível

335

338

31797

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente da categoria
apresentada no projeto
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma físicofinanceiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e Comunicado 2 (ou
seja, até 19/07/2021).
3 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições do Grupo
Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido.
4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
5 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.

29922

1 - Dados de inscrição: incompletos. Não declarada Empresa Usuária do Setor Produtivo, obrigatória, conforme 3.1.4 do Edital. Empresa(s)
usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente da categoria apresentada no
projeto.
2 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: localização da unidade(s) produtiva(s): não identificada declaração da Empresa Usuária do Setor
Produtivo possuir ao menos 1 (uma) propriedade/unidade ou planta produtiva instalada no Brasil.
3 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não identificada disponibilidade de infraestrutura complementar para a implantação do projeto.
4 - Alocação da equipe responsável pelo projeto: não identificação de 1 (um) representante no Proponente ou em todas as instituições do
Grupo Proponente ou, no caso do representante da Empresa Usuária do Setor Produtivo, o representante indicado não ser o responsável pela
administração, operação, implantações tecnológicas ou o próprio Dono ou Diretor da empresa.
5 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma físicofinanceiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e Comunicado 2 (ou
seja, até 19/07/2021).
6 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições do Grupo
Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido. Carta de Anuência, não enviada ou não assinada pelas
instituições participantes, no caso de Grupo de Proponente.
7 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo Proponente ou
em não conformidade com o Edital.
8 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
9 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.

11

Inelegível

Inelegível

Categoria 4: integração de segmentos (integração de elos da cadeia)
Inscrição

357

Código
Identificador

357-68824

Motivação da análise elegibilidade
PSP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PEIXE DO ESTADO DE RONDÔNIA
BÚSSULA CONSULTORIA
CASTILHO & FERREIRA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA
BIGSAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL AS

Avaliador 1

Avaliador 2

Nota Final
Proponente

Resultado
Elegibilidade

Classificação

38

34

36

Elegível

Classificado

37

33

35

Elegível

Classificado

Projeto: Implantação de solução para digitalização e integração da cadeia do peixe
da Amazônia

407

2286

ÁGUA TIRADA AGROPECUARIA LTDA
INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO
TECH INOVACOES TECNOLOGICAS PARA A AGROPECUARIA S.A.
FAZENDA GARROTE - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA
FAZENDA ESTACAS - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA
FAZENDA SANTA CRUZ - JOÃO LEOPOLDO SAMWAYS FILHO
OMAMORI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
OLHOS DAGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
FRIGORIFICO ANGELELLI LTDA
ENG – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME
HOOBOX ROBOTICS TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
BRAZIL BEEF QUALITY LTDA.
BE.ANIMAL PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA
SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
CONEXÃO PECUÁRIA PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO
RANCHO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Projeto: Implantação de plataforma de inteligência de informações de mercado
para a maximização do lucro de produtores e da indústria frigorífica (inclui
soluções para monitoramento da origem do animal, monitoramento da cadeia,
monitoramento da qualidade, previsão de demanda e marketplace).
355

613097

39

31

35

Elegível

358

34026

39

29

34

Elegível

414

7945

33

34

33,5

Elegível

12

385

30123

29

27

28

Elegível

392

11663

27

26

26,5

Elegível

390

12011

27

23

25

Elegível

386

79112

35

14

24,5

Elegível

373

31198

19

26

22,5

Elegível

344

344_619

21

18

19,5

Elegível

327

4280

16

22

19

Elegível

369

1360

12

26

19

Elegível

350

350_29427

16

10

13

Elegível

371

852

7

15

11

Elegível

Inscrição

Cod Id

351

351_68824

365

13881

Motivação da análise elegibilidade

Resultado Elegibilidade

1 - Nova proposta reenviada e identificada em nossos sistemas.

Inelegível

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

13

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições do
Grupo Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido.
3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições
integrantes do Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
5 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.

Inelegível

366

53578

374

374_15600

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos da categoria 4 - integração de
segmentos (elos da cadeia).

Inelegível

389

389_1620

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

383

7167

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

406

5921

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
2 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições do
Grupo Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido.
3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
4 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.

Inelegível

400

400_1195

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).

Inelegível

14

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital
3 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
4- RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
5 - Nova proposta reenviada e identificada em nossos sistemas.

354

4415

336

336_1620

412

3346

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não declarada disponibilidade de infraestrutura complementar para a implantação do
projeto.

Inelegível

399

2772

1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social não submetido ou não enviado por todas as instituições integrantes do Grupo
Proponente ou em não conformidade com o Edital.
2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não submetida ou não enviada por todas as instituições
integrantes do Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.
3 - RG, CPF e currículo do(s) responsável(is) pelo projeto, não submetidos ou não enviados por todas as instituições integrantes do
Grupo Proponente ou em não conformidade com o Edital.

Inelegível

334

4436

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou CNAE divergente da
categoria apresentada no projeto
2 - Proposta do projeto não enviada ou não assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) do Proponente ou de todas as instituições do
Grupo Proponente, a partir da impressão do formulário de inscrição devidamente preenchido.

Inelegível

325

325 - 619

2 – Nova proposta reenviada e identificada em nossos sistemas.

Inelegível

317_4641

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: Linha 90 Comunicado IV).
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
3 - Nova proposta reenviada e identificada em nossos sistemas.

Inelegível

317

15

Inelegível

Inelegível

8702

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

34857

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (Não declarada a
temática do edital, linha 84)
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

391

4385

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado ou incompleta(s) - não
assinaladas declarações do quadro 7.
2 - Alocação da equipe responsável pelo projeto: no caso do representante da Empresa Usuária do Setor Produtivo, o representante
indicado não ser o responsável pela administração, operação, implantações tecnológicas ou o próprio Dono ou Diretor da empresa na
Carta de Anuência.

Inelegível

346

346_4641

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

342_445

1 - Dados de inscrição: identificada(s) informação(ões) na planilha não adequada(s) ao modelo disponibilizado (ex.: temática do projeto
não identificada). Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o
cronograma físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste
Edital e Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).

Inelegível

409

409_445

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou divergência da
categoria do projeto em relação ao CNAE da empresa.
2 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
3 - Nova proposta reenviada e identificada em nossos sistemas.

Inelegível

348

18119

1 - Empresa(s) usuária(s) do setor produtivo: não enquadramento nos CNAE elegíveis especificados no Edital ou divergente do cartão
CNPJ
Carta de Anuência, não enviada ou não assinada pelas instituições participantes, no caso de Grupo de Trabalho

Inelegível

328

416

342

16

345

84240

1 - Enquadramento no objetivo e prazo do Edital: o objetivo da proposta não está alinhado aos objetivos do edital e/ou o cronograma
físico-financeiro indicado não está dentro do prazo de execução de 7 (sete) meses, conforme cronograma, item 7 deste Edital e
Comunicado 2 (ou seja, até 19/07/2021).
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Inelegível

