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CHAMADA	PARA	STARTUPS,	EMPRESAS	de	TI	E	GRUPOS	DE	
PESQUISA	-	EDITAL	TECNOLOGIAS	DIGITAIS	EMERGENTES	-	

PROJETOS	DE	PESQUISA	E	DESENVOLVIMENTO 

CHAMADA	SOFTEX	–	29/2019	 
 

A	Softex	–	Associação	para	Promoção	da	Excelência	do	Software	Brasileiro,	no	âmbito	do	convênio	com	o	
Ministério	 da	 Ciência,	 Tecnologia,	 Inovações	 e	 Comunicações	 (MCTIC)	 e	 com	 o	 apoio	 institucional	 da	
Sociedade	 Brasileira	 de	 Computação	 (SBC),	 Associação	 Nacional	 de	 Entidades	 Promotoras	 de	
Empreendimentos	 Inovadores	 (Anprotec)	 e	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	 Científico	 e	
Tecnológico	(CNPq),	 torna	pública	a	presente	Chamada	e	convida	Startups,	Empresas	 Incubadas,	Empresas	
de	TI,	Grupos	de	Pesquisa	e	Consórcio	de	Empresas	de	TI	a	apresentar	proposta,	com	a	finalidade	de	firmar	
parceria	com	a	Softex,	objetivando	a	aplicação	de	pesquisa	e	desenvolvimento	em	soluções	tecnológicas	a	
serem	testadas	e/ou	investidas	por	empresas	Âncora,	com	o	apoio	das	Instituições	do	CATI	Credenciadas	no	
Programa	Prioritário	Softex	respaldados	pelas	linhas	de	pesquisa	descritas	nos	termos	do	presente	edital.	 

Para	fins	desta	chamada	entende-se	por: 

Startups:	 Empresa	 nascente,	 com	 sede	 no	 Brasil	 ou	 país	 estrangeiro,	 de	 base	 tecnológica	 com	 alta	
capacidade	 de	 crescimento,	 na	 qual	 se	 desenvolvem	 produtos	 ou	 serviços,	 que	 possuam	 características	
inovadoras,	 garantidas	 por	 atividades	 de	 pesquisa,	 desenvolvimento	 e	 inovação,	 e	 cuja	 base	 técnica	 de	
produto	está	sujeita	a	mudanças,	com	o	objetivo	de	inserção	no	mercado. 

Empresa	incubada:	É	um	empreendimento	que	está	passando	pelo	processo	de	incubação,	isto	é,	que	está	
recebendo	suporte	de	uma	incubadora	para	o	seu	desenvolvimento.	A	empresa	pode	ser	incubada	residente	
(quando	ocupa	um	espaço	dentro	do	prédio	da	 incubadora)	ou	 incubada	não	residente	 (caso	em	que	tem	
sua	própria	sede,	mas	recebe	suporte	da	incubadora). 

Grupos	de	Pesquisa:	para	fins	desta	chamada,	em	conformidade	com	o	Diretório	de	Grupos	de	Pesquisa	do	
CNPq,	 é	 definido	 como	 um	 conjunto	 de	 indivíduos	 organizados	 hierarquicamente	 em	 torno	 de	 uma	 ou,	
eventualmente,	 duas	 lideranças:		
	 -	cujo	fundamento	organizador	dessa	hierarquia	é	a	experiência,	o	destaque	e	a	liderança	no	terreno	
científico	 ou	 tecnológico;	
	 -	 no	 qual	 existe	 envolvimento	 profissional	 e	 permanente	 com	 a	 atividade	 de	 pesquisa;	
	 -	cujo	trabalho	se	organiza	em	torno	de	linhas	comuns	de	pesquisa	que	subordinam-se	ao	grupo	(e	
não	 ao	 contrário);	
	 -	 e	 que,	 em	 algum	 grau,	 compartilha	 instalações	 e	 equipamentos.	
O	conceito	de	grupo	admite	aquele	composto	de	apenas	um	pesquisador	e	seus	estudantes. 

Consórcio	de	Empresas	de	TI:	para	fins	desta	chamada,	são	as	companhias	e	quaisquer	outras	sociedades,	
sob	 o	 mesmo	 controle	 ou	 não,	 que	 se	 unem	 para	 constituir	 Consórcio	 com	 a	 finalidade	 de	 executar	
determinado	empreendimento	.	O	Consórcio	não	tem	personalidade	jurídica	e	as	consorciadas	somente	se	
obrigam	nas	condições	previstas	no	respectivo	contrato,	 respondendo	cada	uma	por	suas	obrigações,	sem	
presunção	 de	 solidariedade.(Conforme	 lei	 Nº	 6.404,	 de	 15	 de	 dezembro	 de	 1976,	 Artigo	 278	 e	 279).	
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Aceleradoras	de	Empresas:	pessoas	jurídicas	dedicadas	ao	processo	de	apoio	a	projetos	de	empreendedores	
e	Startups,	que	atuam	obrigatoriamente	em	todos	os	itens	abaixo,	em	troca	de	participação	acionária: 

a)	 na	 seleção	 de	 empresas	 fundamentada	 em	 critérios	 metodológicos	 próprios	 de	 potencial	 de	
equipe,	solução	atrelada	a	um	problema,	modelo	de	negócios	que	permita	crescimento	e	mercado	
com	 volume	 potencial	 para	 inserção	 de	 produto	 com	 possibilidade	 de	 crescimento	 que	 valha	 o	
risco	; 
b)	no	investimento	financeiro	inicial	nos	projetos	selecionados; 
c)	 no	 acompanhamento	 e	 aconselhamento,	 por	 tempo	 determinado,	 relativos	 aos	 aspectos	
técnicos,	jurídicos	e	mercadológicos;	e 
d)	na	aproximação	dos	empreendedores	e	empresas	nascentes	a	potenciais	clientes	e	investidores; 
  

Empresas	 Âncora:	 São	 aquelas	 empresas	 de	 qualquer	 setor	 produtivo	 ou	 grupo	 de	 empresas,	 que	
demonstraram	 interesse	 em	 participar	 do	 programa	 TechD	 com	 a	 responsabilidade	 de	 testar	 soluções	
desenvolvidas	 durante	 o	 projeto	 e/ou	 investimento	 em	 Projetos	 de	 P&D	 do	 seu	 interesse	 e	 estão	 em	
processo	de	habilitação	 junto	ao	Programa	Prioritário	Softex.	As	Empresas	Âncora	não	receberão	recursos	
financeiros	do	Programa. 

Linhas	de	Pesquisa:	Para	fins	desta	chamada,	entende-se	por	 linhas	de	pesquisa	o	 interesse	das	Empresas	
Âncora	para	teste	das	tecnologias	derivadas	dos	subtemas	disponibilizados	pelas	 Instituições	Credenciadas	
ao	CATI	 (ICC)	habilitadas	no	Programa	Prioritário	Softex	 (PPS).	As	 linhas	de	pesquisa	estão	relacionadas	às	
áreas	 prioritárias	 do	 Programa	 que	 são:	 Energia,	 IoT,	 Mobilidade	 e	 Saúde.	 As	 linhas	 de	 pesquisa	 foram	
definidas	 pelas	 Empresas	 Âncora,	 ICC	 e	 Softex	 e	 compõem	 o	 objeto	 desta	 chamada	 para	 Projetos	 de	
Pesquisa	e	Desenvolvimento. 

ICC:	Instituições	Credenciadas	ao	CATI	e	habilitadas	para	atuação	no	programa	TechD	por	meio	do	Edital	de	
Chamada	 para	 Habilitação	 das	 Instituições	 Credenciadas	 ao	 CATI	 no	 Programa	 Prioritário	 Softex.	 As	 ICC	
foram	 responsáveis	 pela	 definição	 dos	 subtemas	 que	 focam	 nas	 tecnologias	 que	 norteiam	 cada	 linha	 de	
pesquisa	desta	chamada,	bem	como	são		as	instituições	objeto	da	parceria	entre	Softex,	Empresa	Âncora	e	
Projetos	de	P&D. 

Projeto	de	Pesquisa	e	Desenvolvimento:	São	aqueles	projetos	propostos	por	Startups,	Empresas	Incubadas,	
Grupos	 de	 Pesquisa,	 Empresas	 de	 TI	 ou	 Consórcio	 de	 Empresas	 de	 TI,	 cujas	 propostas	 para	 projetos	 de	
pesquisa	tecnológica	busquem	um	produto,	serviço,	modelo	de	negócio	escalável,	repetível	em	condições	de	
extrema	 incerteza,	 conforme	 literatura	 especializada	 em	 Startups	 com	 previsão	 de	 imersão	 no	 mercado	
Internacional	para	testar	as	soluções	desenvolvidas	no	Brasil. 

As	Startups,	Empresas	 Incubadas,	Empresas	de	TI	ou	Consórcio	de	Empresas	de	TI	com	faturamento	anual	
superior	a	cinco	milhões	de	reais	nos	exercícios	de	2017	ou	2018	devem	apresentar	contrapartida	financeira	
ao	projeto	de	no	mínimo	⅓	(um	terço)	do	valor	aportado	na		linha	de	pesquisa,	pela	Softex. 

 

1.	DO	OBJETIVO	 
1.1.	A	presente	Chamada	tem	por	objetivo	selecionar	projetos	de	pesquisa	e	desenvolvimento	propostos	por	
Startups,	 Empresas	 Incubadas,	 Grupos	 de	 Pesquisa,	 Empresas	 de	 TI	 ou	 Consórcio	 de	 Empresas	 de	 TI,	
definidos	 neste	 Edital	 como	 Proponentes	 dos	 Projetos	 de	 Pesquisa,	 conforme	 as	 linhas	 de	 pesquisa	
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definidas	pelas	Empresas	Âncora	e	as	respectivas	 ICCs	selecionadas	pelas	mesmas	para	o	desenvolvimento	
de	soluções	tecnológicas,	implementação	de	teste	de	soluções	e/ou	investimento.		 
1.1.1	Nas	fases	anteriores	do	Programa	TechD	(ANEXO	I)	as	Empresas	Âncora	e	as	ICCs	apoiaram	a	Softex	na	
definição	 dos	 temas	 para	 as	 “linhas	 de	 pesquisa”	 do	 programa	 “TechD”	 em	 parceria	 com	 as	 Instituições	
Credenciadas	ao	CATI	(ICC),	que	exercerão	papel	de	Instituições	de	Apoio	para	desenvolvimento	tecnológico,	
no	Programa	TechD.	 
1.2.	As	Empresas	Âncora	serão	responsáveis	por	testar	as	soluções	tecnológicas	dos	proponentes	que	forem	
selecionados	mediante	esta	Chamada. 
 
1.3.	Os	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	deverão: 

a)	Apresentar	 plano	de	 trabalho,	 por	meio	de	 formulário	 onlines	 disponível	 no	 (https://bit.ly/2WERSqg),	 que	
atenda	 às	 linhas	 de	 pesquisa	 apresentadas	 nesta	 Chamada,	 com	 metas	 de	 desenvolvimento	 e	
implementação	 da	 solução	 na	 Empresa	 Âncora	 responsável	 pelo	 teste,	 com	 acompanhamento	 da	 ICC.	 O	
plano	de	trabalho	está	melhor	especificado	no	item	6	deste	edital. 

b)	Apresentar	plano	para	desenvolvimento	de	mercado	nacional	e	internacional,	por	meio	de	formulário	online	
disponível	 no	 (https://bit.ly/2WERSqg),	 considerando	 também	 as	 parcerias	 com	 fornecedores	 para	
desenvolvimento	tecnológico	que	serão	necessárias.	O	plano	de	trabalho	está	melhor	especificado	no	item	6	
deste	edital. 
 

2.	DAS	ÁREAS	PRIORITÁRIAS 

2.1.	 As	 áreas	 prioritárias	 deste	 Edital	 foram	 definidas	 em	 consonância	 com	 as	 diretrizes	 estratégicas	
norteadoras	 do	 Programa	Prioritário	 Softex	 e	 as	 áreas	 temáticas	 consideradas	 prioritárias	 pelo	 Comitê	 da	
Área	de	Tecnologia	da	Informação	(CATI),	vinculado	à	Secretaria	de	Empreendedorismo	e	Inovação. 

2.2.	São	áreas	prioritárias	desta	Chamada:	 

a. Energia	
b. Internet	das	Coisas	(IoT)	
c. Mobilidade	
d. Saúde	

 

3.	DO	CRONOGRAMA	DE	ATIVIDADES	E	ETAPAS	DE	SELEÇÃO 

3.1.	As	atividades	previstas	para	este	Edital	seguem	cronograma	de	datas,	conforme	explicitado	no	quadro	
abaixo: 

1	-	Submissão	das	Propostas	e	Projetos	de	Pesquisa De	 04	 de	 abril	 à	 13	 de	
maio	de	2019 

2	-	Análise	documental	e	Habilitação	das	Propostas De	 14	 à	 04	 de	 junho	 de	
2019 

3	-	Divulgação	dos	Projetos	de	Pesquisa	Habilitados A	partir	 de	 	10	de	 junho	
de	2019 

4	-	Avaliação	dos	Projetos	de	Pesquisa	por	ICCs	e	Empresas		Âncora De	 10	 de	 junho	 a	 28	 de	
junho	de	2019 

5	-	Divulgação	dos	Projetos	de	Pesquisa	Pré	Selecionados A	 partir	 de	 05	 de	 julho	
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de	2019 
6	-	Diligência	ICCs,	Empresas	Âncora	e	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa De	 01	 a	 16	 de	 julho	 de	

2019 
7	-	Divulgação	dos	Projetos	de	Pesquisa	Selecionados	para	Participação	no	TechD Até	23	de	julho	de	2019 
8	 -	 Formalização	 e	 Assinatura	 do	 Termo	 de	 Cooperação	 e	 	entre	 a	 Softex,	
Empresa	Âncora,	ICC	e	Proponente	do	Projeto	de	Pesquisa 

De	 26	 de	 julho	 a	 27	 de	
agosto	de	2019 

9	 -	 Início	 do	 Desenvolvimento	 dos	 Projetos	 de	 Pesquisa	 em	 Conjunto	 com	 a	
Empresa	Âncora	selecionada,	ICC	e	respectivos	Proponentes 

A	 partir	 de	 02	 de	
setembro	de	2019 

10	-	Prazo	para	Equipes	e	Empresas	Estrangeiras	Estabelecerem	Endereço	Fiscal	
no	Brasil 

Até	 01	 de	 março	 de	
2020 

 
3.2.	Submissão	de	propostas	pelos	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	 

3.2.1.	 Submissão	de	propostas	pelos	proponentes	dos	projetos	de	pesquisa	que	 tenham	 interesse	
em	 co-desenvolver	 com	 alguma	 ICC,	 solução	 tecnológica	 a	 ser	 testada	 por	 uma	 Empresa	 Âncora	
atendendo-se	às	Linhas	de	Pesquisa	constantes	no	ANEXO	II; 

3.2.2.	As	propostas	devem	ser	encaminhadas	à	Softex	exclusivamente	via	 Internet,	por	 intermédio	
do	formulário	de	submissão	online	disponível	no	link:	https://bit.ly/2WERSqg.	 

3.2.3.	As	propostas	devem	ser	submetidas	à	SOFTEX	até	às	23h59min	(vinte	e	três	horas	e	cinquenta	
e	 nove	 minutos),	 horário	 de	 Brasília,	 da	 data	 limite	 de	 submissão	 das	 propostas	 e	 projetos	 de	
pesquisa,	atendendo	ao	item	3.1	.  

3.2.4.	O	proponente	receberá	uma	confirmação	eletrônica	do	envio	da	sua	proposta,	o	qual	servirá	
como	comprovante	da	transmissão.	 

3.2.5.	 Não	 serão	 aceitas	 propostas	 submetidas	 por	 qualquer	 outro	meio,	 tampouco	 após	 o	 prazo	
final	de	recebimento.	 

3.3.		Análise	documental	e	habilitação	das	propostas	recebidas. 

3.3.1.	A	análise	documental	consistirá	na	verificação	da	documentação	enviada	pelo	proponente	do	
projeto	de	pesquisa,	conforme	disposto	nos	critérios	de	elegibilidade	do	item	4. 

3.3.2.	 Não	 será	 aceito	 o	 envio	 de	 documentos	 após	 o	 prazo	 estabelecido	 para	 submissão	 das	
propostas,	 salvo	 diligências	 destinadas	 a	 esclarecer	 e/	 ou	 complementar	 as	 informações	
apresentadas. 

3.3.3.	 A	 habilitação	 das	 propostas	 consistirá	 na	 análise	 da	 Banca	 de	 Avaliação,	 composta	 por	
especialistas,	 que	 utilizará	 uma	 sistemática	 de	 múltiplas	 avaliações	 para	 habilitar	 cada	 proposta,	
sendo	 a	 nota	 final	 estabelecida	 a	 partir	 de	 painéis	 de	 consenso	 considerando	 os	 critérios	 de	
julgamento	estabelecidos	no	item	18.1	deste	edital. 

3.3.4.	Cada	proponente	poderá	apresentar	apenas	uma	proposta.	Caso	venha	a	apresentar	mais	de	
uma	proposta	dentro	do	prazo	do	Edital,	será	considerada	válida	apenas	a	última	proposta	enviada	
para	análise.	
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3.4.	Divulgação	dos	Projetos	de	Pesquisa	Habilitados 

3.4.1.	 Após	 a	 análise	 da	 Banca	 de	 Avaliação	 as	 propostas	 serão	 classificadas	 por	 ordem	 de	
pontuação,	conforme	critérios	do	item	18.1. 

3.4.2.	 Os	 projetos	 serão	 classificados	 de	 acordo	 com	 as	 linhas	 de	 pesquisa	 às	 quais	 foram	
submetidos	os	planos	de	trabalho. 

3.4.3.	Os	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	que	tiverem	suas	propostas	habilitadas	nesta	etapa	
receberão	via	e-mail	uma	mensagem	de	confirmação.	 

3.4.4.	 A	 relação	 dos	 proponentes	 habilitados	 será	 divulgada	 na	 página	 eletrônica	 da	 Softex,	
disponível	 na	 Internet	 no	 endereço	 http://www.softex.br/a-softex/editais-e-chamadas/	 	e	 site	 do	
Programa	TechD	no	endereço	https://techd.softex.br/. 

3.5.	Avaliação	dos	projetos	de	pesquisa	por	ICCs	e	Empresas	Âncora 

3.5.1.	As	Empresas	Âncora	e	ICCs	receberão	as	propostas	habilitadas	e	suas	respectivas	classificações	
para	 fins	 de	 avaliação	 segundo	 os	 critérios	 definidos	 no	 item	 18.2,	 atendendo-se	 às	 linhas	 de	
pesquisa	selecionadas. 

3.5.2.	As	Empresas	Âncora	e	ICCs,	durante	essa	fase,	poderão	contatar	os	proponentes	dos	projetos	
de	pesquisa	para	maiores	esclarecimentos	referente	à	proposta	e	plano	de	trabalho	correspondente	
a	cada	linha	de	pesquisa	analisada. 

3.6.	Divulgação	dos	projetos	de	pesquisa	pré	selecionados	para	diligência 

3.6.1.	Após	análise	das	propostas	classificadas	na	fase	de	habilitação	-	de	acordo	com	sua	 linha	de	
pesquisa	correspondente	-,	pelas	Empresas	Âncora	e	ICCs,	os	projetos	serão	classificados	conforme	o	
item	18.2.		 

3.6.2.	 Serão	 divulgados	 os	 projetos	 pré	 selecionados	 pelas	 Empresas	 Âncora	 e	 ICCs	 e	 sua	
classificação	de	acordo	com	as	notas	estabelecidas	durante	a	avaliação. 

3.6.3.	 Caso	 nenhum	projeto	 de	 pesquisa	 atenda	 aos	 interesses	 da	 Empresa	Âncora/ICC	 dentro	 de	
uma	determinada	linha	de	pesquisa	será	descontinuada	a	seleção	de	projetos	para	a	mesma. 

3.6.4.	Os	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	selecionados	receberão	via	e-mail	uma	mensagem	
de	confirmação. 

3.6.5.	 Os	 projetos	 de	 pesquisa	 pré-selecionados	 e	 sua	 classificação	 de	 acordo	 com	 a	 linha	 de	
pesquisa	correspondente	serão	divulgados	na	página	eletrônica	da	Softex,	disponível	na	Internet	no	
endereço	 http://www.softex.br/a-softex/editais-e-chamadas/	 	e	 site	 do	 Programa	 TechD	 no	
endereço	https://techd.softex.br/. 

3.7.	Diligência	ICCs,	Empresas		Âncora	e	Proponentes	Projetos	de	Pesquisa. 

3.7.1.	Durante	a	fase	de	diligência	serão	realizadas	reuniões	(presenciais	ou	online)	entre	a	Empresa	
Âncora,	 ICC	 e	 Proponente	 do	 Projeto	 de	 Pesquisa,	 podendo	 a	 Softex	 participar	 caso	 julgue	
necessário. 
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3.7.2.	As	reuniões	realizadas	terão	como	finalidade	dirimir	dúvidas	por	parte	das	Empresas	Âncora	e	
ICCs	que	não	foram	esclarecidas	durante	a	fase	de	avaliação,	conforme	item	3.5. 

3.7.3.	Os	projetos	que	apresentarem	maior	convergência	com	os	interesses	da	Empresa	Âncora	e	ICC	
serão	sugeridos	para	o	desenvolvimento	da	linha	de	pesquisa	correspondente. 

3.7.4.	 As	 Empresas	 Âncora/ICCs	 poderão	 selecionar	 até	 03	 (três)	 projetos	 por	 linha	 de	 pesquisa,	
sendo	apenas	01	(um)	a	ser	executado	a	partir	do	Programa	TechD	com	os	recursos	da	Softex. 

3.7.5.	O	limite	máximo	de	recursos	financeiros	da	Softex	alocados	por	Empresa	Âncora	não	deverá	
ultrapassar	R$500	mil	(quinhentos	mil	reais). 

3.7.6.	 Caso	 os	 projetos	 de	 pesquisa	 não	 atendam	 aos	 interesses	 da	 Empresa	 Âncora	 e	 não	 sejam	
validadas	 pela	 ICC	 dentro	 de	 uma	 determinada	 linha	 de	 pesquisa,	 a	 seleção	 de	 propostas	 para	 a	
respectiva	linha	de	pesquisa	será	descontinuada.	 

3.7.7.	Em	caso	de	discordância	entre	a	Empresa	Âncora	e	a	ICC	dentro	de	uma	determinada	linha	de	
pesquisa	no	âmbito	do	projeto,	atuará	a	Softex	como	mediadora	com	o	propósito	de	dar	a	melhor	
solução	técnica	com	vistas	à	composição	entre	as	partes.	 

 
3.8.	Divulgação	dos	projetos	de	pesquisa	selecionados	para	participação	no	TechD 

3.8.1.	 Após	 fase	 de	 diligência,	 poderão	 ser	 divulgados	 até	 03	 (três)	 projetos	 por	 linha	 de	
pesquisa/Empresa	Âncora/ICC	em	caso	de	convergência	de	interesses. 

3.8.2.	A	quantidade	de	projetos	selecionados	para	participar	do	Programa	TechD	variará	em	função	
dos	 recursos	 financeiros	 disponíveis,	 conforme	 detalhado	 no	 item	 7,	 e	 seguirá	 a	 ordem	 de	
classificação	definida	pelos	critérios	constantes	no	item	18.4. 

3.8.3.	 Após	 a	 divulgação	 dos	 projetos	 de	 pesquisa	 selecionados	 para	 participação	 no	 TechD,	 os	
proponentes	deverão	firmar	Termo	de	Cooperação	(ANEXO	III)	no	prazo	de	10	dias	corridos	a	partir	
da	data	de	envio	do	documento	pela	Softex. 

3.8.4.	Termo	de	Cooperação	entre	Proponente	do	Projeto	de	Pesquisa	e	Softex 

3.8.4.1.	 Para	 Startups,	 Empresas	 de	 TI	 e	 Consórcio	 de	 Empresas	 de	 TI,	 o	 Termo	 de	 Cooperação	
deverá	acompanhar	a	apresentação	dos	seguintes	documentos: 

a. Certidão	 de	 regularidade	 para	 com	 a	 Fazenda	Nacional	 na	 forma	 da	 lei;	 e	 com	 Seguridade	 Social,	
expedida	pela	Receita	Federal;	
b. Certidão	 de	 regularidade	 relativa	 Fundo	 de	 Garantia	 por	 Tempo	 de	 Serviço,	 no	 cumprimento	 dos	
encargos	sociais	instituídos	por	lei,	expedida	pela	Caixa	Econômica	Federal;	
c. Certidão	 de	 regularidade	 com	 a	 Fazenda	 Estadual,	 do	 local	 da	 sede	 da	 contratada,	 ou	 do	Distrito	
Federal,	 caso	 seja	o	 local	da	 sede.	Caso	a	 sede	 seja	no	Estado	de	São	Paulo,	há	dois	 tipos	de	Certidão	de	
Regularidade,	uma	emitida	pela	Procuradoria	do	Estado	e	outra	Certidão	emitida	pela	Secretaria	da	Fazenda	
do	Estado	de	São	Paulo;	
d. Certidão	de	regularidade	com	a	Fazenda	Municipal,	do	local	da	sede	da	contratada;	
e. Certidão	negativa	de	falência	expedida	pelo	cartório	distribuidor	da	sede	da	pessoa	jurídica;	
f. Dados	bancários	de	conta	específica	para	o	Programa	TechD,	sendo	a	conta	de	pessoa	 jurídica	em	
nome	da	Startup	ou	Empresa	de	TI	ou	Consórcio	de	Empresas	de	TI.	
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3.8.4.2.	 Para	os	Grupos	de	Pesquisa,	 o	 Termo	de	Cooperação	deverá	 acompanhar	 a	 apresentação	
dos	seguintes	documentos: 

a. Prova	de	inscrição	no	Cadastro	Nacional	de	Pessoas	Jurídicas	(CNPJ)	para	uso	e	exploração	comercial	
da	 solução	 tecnológica	 a	 ser	 implementada	 no	 período	 de	 3	 meses	 após	 serem	 selecionados,	 obrigação	
válida	somente	para	aqueles	que	submeterem	proposta	como	Grupo	de	Pesquisa;	

b. Dados	bancários	de	conta	específica	para	o	Programa	TechD,	sendo	a	conta	de	pessoa	 jurídica	em	
nome	do	Grupo	de	Pesquisa;	

c. Contrato	de	formalização	do	relacionamento	da	nova	empresa	criada	com	a	Instituição	de	Ensino,	se	
for	o	caso.	

3.8.4.3	 As	 empresas	 (Startups	 ou	 Empresas	 de	 TI	 ou	 CETs)	 com	 faturamento	 anual	 acima	 de	
R$5.000.000,00	 (cinco	milhões	de	 reais)	deverão	apresentar	 contrapartida	 financeira	mínima	de	⅓	
(um	 terço)	 do	 valor	 do	 aporte	 pelo	 Programa,	mediante	 a	 assinatura	 de	 Termo	 de	 Cooperação	 e	
ainda: 

a)	Assinar	e	enviar	à	Softex,	durante	a	etapa	de	submissão	de	proposta,	conforme	item	3.1,	Termo	
de	Compromisso	de	Investimento	conforme	modelo	constante	do	ANEXO	IV	a	ser	disponibilizado	no	
ato	 da	 inscrição,	 no	 qual	 o	 proponente	 declarará	 sua	 firme	 intenção	 de	 aportar	 os	 recursos	 no	
âmbito	do	projeto	caso	seja	selecionado; 

b)	 O	 não	 cumprimento	 do	 aporte	 segundo	 Termo	 de	 Compromisso	 de	 Investimento	 (ANEXO	 IV)	
acarretará	na	desclassificação	do	projeto	caso	o	mesmo	seja	selecionado	por	meio	desta	chamada. 

c)	 Associar-se	 ao	 Programa	 TechD,	 nos	 termos	 do	 art.	 4º,	 §	 1º	 do	 Estatuto	 Social	 da	 Softex	
(https://softex.br/documentos-institucionais/); 

3.8.4.4.	 O	 não	 envio	 do	 Termo	 de	 Cooperação	 a	 ser	 firmado	 entre	 a	 Softex	 e	 o	 proponente	 do	
projeto	de	pesquisa	no	prazo	estipulado	acarretará	na	desclassificação	do	mesmo	e	a	adequação	do	
projeto	de	pesquisa	seguinte,	conforme	classificação	de	projetos	desta	etapa	de	seleção. 

3.8.5.	A	 classificação	dos	Projetos	de	Pesquisa	nesta	etapa	 será	divulgada	na	página	eletrônica	da	
Softex,	 disponível	 na	 Internet	 no	 endereço	 http://www.softex.br/a-softex/editais-e-chamadas/	 	e	
site	do	Programa	TechD	no	endereço	https://techd.softex.br/. 

3.8.6.	Os	proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	que	tiverem	seus	projetos	aprovados	para	a	linha	de	
pesquisa	correspondente	serão	notificados	através	de	email. 

 
3.9.	 Formalização	 e	 assinatura	 do	 Termo	 de	 Cooperação	 entre	 a	 Softex,	 Empresa	 	Âncora,	 ICC	 e	
proponente	do	projeto	de	pesquisa. 

3.9.1.	 Após	 recebimento	 do	 Termo	 de	 Cooperação	 firmado	 entre	 o	 proponente	 do	 projeto	 de	
pesquisa	e	a	Softex,	será	firmado	Termo	de	Cooperação	final	envolvendo	os	 	proponentes	de	cada	
projeto	de	pesquisa,	selecionados	e	classificados	segundo	os	critérios	constantes	no	item	18.4,		cujo			
objeto	será	a	 linha	de	pesquisa	e	as	 tecnologias	que	serão	desenvolvidas	no	âmbito	do	programa,	
envolvendo	a	Empresa	Âncora,	a	ICC,	o	proponente	do	projeto	de	pesquisa	e	a	Softex. 
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3.9.2.	A	não	assinatura	do	Termo	de	Cooperação	até	a	data	estipulada	acarretará	na	desclassificação	
do	Projeto	de	Pesquisa,	que	habilitará	o	seguinte	projeto	de	pesquisa,	conforme	classificação	 final	
dos	projetos,	conforme	item	3.8. 

3.10.	 Início	 do	 desenvolvimento	 dos	 Projetos	 de	 Pesquisa	 em	 conjunto	 com	 a	 Empresa	 	Âncora	
selecionada,	ICC	e	respectivos	Proponentes	do	Projeto	de	Pesquisa. 

3.10.1.	 A	 data	 estipulada	 para	 início	 do	 desenvolvimento	 dos	 projetos	 selecionados	 segue	 o	
cronograma	do	item	3.1. 

3.10.2.	O	projeto	não	poderá	ter	sua	execução	 iniciada	se	o	Termo	de	Cooperação	entre	as	partes	
(Softex,	Empresa	Âncora,	ICC	e	Proponente)	não	estiver	firmado. 

3.11.	Prazo	para	equipes	e	empresas	estrangeiras	estabelecerem	endereço	fiscal	no	Brasil 

	 3.11.1.	As	empresas	estrangeiras	devem	estabelecer	endereço	fiscal	no	Brasil	para	execução	
do	projeto	junto	aos	partícipes	do	Termo	de	Cooperação. 

3.11.2.	 As	 empresas	 estrangeiras	 selecionadas	 deverão	 ser	 responsáveis	 pelos	 trâmites	 para	
estabelecimento	de	 endereço	 fiscal	 no	Brasil	 não	 estando	 a	 Softex,	MCTIC,	 Empresa	Âncora	 e	 ICC	
responsáveis	por	viabilizar	os	mesmos. 

3.11.3.	 Para	 fins	 de	 recebimento	 do	 aporte	 financeiro	 disposto	 no	 plano	 de	 trabalho	 aprovado,	 a	
empresa	estrangeira,	 caso	venha	a	 ser	 selecionada,	 somente	 fará	 jus	ao	 recebimento	das	parcelas	
após	 estabelecimento	 no	 Brasil	 para	 execução	 das	 atividades	 propostas,	 respeitando	 o	 prazo	
estipulado	em	item	3.1. 

 

4.	DOS	CRITÉRIOS	DE	ELEGIBILIDADE 

4.1.	 	Os	 critérios	 de	 elegibilidade	 indicados	 neste	 item	 são	 obrigatórios,	 	sendo	 imprescindível	 o	 	 seu	
atendimento	para	fins	de	habilitação	da	proposta,	seu	enquadramento,	análise	e	julgamento.	 

4.1.1.	O	não	atendimento	à	quaisquer	dos	critérios		poderá	resultar	na	desclassificação	da	proposta.	 

4.2.	SÃO	ELEGÍVEIS	A	PARTICIPAR: 

4.2.1.	Startups,	Empresas	Incubadas,	Empresas	de	TI,	Grupos	de	Pesquisa	e	Consórcio	de	Empresas	de	TI	que	
se	 dediquem	 ao	 desenvolvimento	 de	 soluções	 de	 tecnologia	 da	 informação	 e	 que	 atendam	 às	 linhas	 de	
pesquisa	desta	chamada,	bem	como	cumpram	com	o	disposto	a	seguir: 

a. Que	apresentem	plano	de	trabalho,	conforme	 item	6,	preenchido	 integralmente,	com	informações	
referentes	 à	 experiência	 da	 equipe,	 estágio	 da	 solução,	 estratégia	 e	 planejamento	 para	 desenvolvimento	
tecnológico	e	teste	da	solução	com	empresa	âncora,	validação	de	mercado	nacional	e	internacional;	
b. Que	apresentem	os	documentos	de	acordo	com	a	modalidade	de	proposta	que	será	apresentada	
c. Que	possam	apresentar	os	documentos	elencados	no	item	3.8.4	sem	nenhuma	restrição.	

4.3.	DA	MODALIDADE	DA	PROPOSTA 

4.3.1.	Os	proponentes	dos	projetos	de	pesquisa	devem	apresentar	proposta	e	documentos	conforme	o	tipo	
de	empresa	ou	grupo	que	representem: 
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4.3.1.1.	 Startups:	Empresa	 nascente,	 com	 sede	 no	 Brasil	 ou	 país	 estrangeiro,	 de	 base	 tecnológica	
com	alta	 capacidade	de	 crescimento,	na	qual	 se	desenvolvem	produtos	ou	 serviços,	que	possuam	
características	 inovadoras,	 garantidas	 por	 atividades	 de	 pesquisa,	 desenvolvimento	 e	 inovação,	 e	
cuja	base	técnica	de	produto	está	sujeita	a	mudanças,	com	o	objetivo	de	inserção	no	mercado. 

i)	 As	 Startups	 com	 faturamento	 inferior	 a	 R$5	milhões	 (cinco	milhões	 de	 reais)	 nos	 exercícios	 de	
2017	e	2018	não	estão	obrigadas	a	apresentar	contrapartida	financeira	no	Programa. 

ii)	As	Startups	com	 faturamento	 superior	a	R$5	milhões	 (cinco	milhões	de	 reais)	nos	exercícios	de	
2017	 e	 2018	 devem	 apresentar	 contrapartida	 financeira	 de	 ⅓	 do	 montante	 a	 ser	 aportado	 pela	
Softex	 

4.2.1.2.	Empresas	Incubadas:	Empreendimento	que	está	passando	por	processo	de	incubação,	 isto	
é,	que	está	recebendo	suporte	de	uma	incubadora	para	o	seu	desenvolvimento.	A	empresa	pode	ser	
incubada	 residente	 (quando	 ocupa	 um	 espaço	 dentro	 do	 prédio	 da	 incubadora)	 ou	 incubada	 não	
residente	(caso	em	que	tem	sua	própria	sede,	mas	recebe	suporte	da	incubadora). 

i)	 As	 Empresas	 Incubadas	 com	 faturamento	 inferior	 a	 R$5	 milhões	 (cinco	 milhões	 de	 reais)	 nos	
exercícios	de	2017	e	2018	não	estão	obrigadas	a	apresentar	contrapartida	financeira	no	Programa. 

ii)	 As	 Empresas	 Incubadas	 com	 faturamento	 superior	 a	 R$5	milhões	 (cinco	milhões	 de	 reais)	 nos	
exercícios	 de	 2017	 e	 2018	 devem	 apresentar	 contrapartida	 financeira	 de	 ⅓	 do	 montante	 a	 ser	
aportado	pela	Softex	 

4.2.1.3.	Empresas	de	TI:	empresa	de	pequeno,	médio	e	grande	porte	ou	microempresa	dedicadas	ao	
desenvolvimento	do	setor	TI. 

i)	As	Empresas	de	TI	com	faturamento	inferior	a	R$5	milhões	(cinco	milhões	de	reais)	nos	exercícios	
de	2017	e	2018	não	estão	obrigadas	a	apresentar	contrapartida	financeira	no	Programa. 

ii)	As	Empresas	de	TI	com	faturamento	superior	a	R$5	milhões	(cinco	milhões	de	reais)	nos	exercícios	
de	2017	e	2018	devem	apresentar	contrapartida	financeira	de	⅓	do	montante	a	ser	aportado	pela	
Softex	 

4.2.1.4.	Grupos	de	Pesquisa:	em	conformidade	com	o	Diretório	de	Grupos	de	Pesquisa	do	CNPq,	é	
definido	 como	 um	 conjunto	 de	 indivíduos	 organizados	 hierarquicamente	 em	 torno	 de	 uma	 ou,	
eventualmente,	 duas	 lideranças,	 podendo	 estar	 composto	 por	 no	 mínimo	 1	 pesquisador	 e	 seus	
estudantes:	 a)	 cujo	 fundamento	 organizador	 dessa	 hierarquia	 é	 a	 experiência,	 o	 destaque	 e	 a	
liderança	 no	 terreno	 científico	 ou	 tecnológico;	 b)	 no	 qual	 existe	 envolvimento	 profissional	 e	
permanente	com	a	atividade	de	pesquisa;	c)	cujo	trabalho	se	organiza	em	torno	de	linhas	comuns	de	
pesquisa	 que	 subordinam-se	 ao	 grupo	 (e	 não	 ao	 contrário);	 d)	 que,	 em	 algum	 grau,	 compartilha	
instalações	e	equipamentos. 

i)	 Os	 Grupos	 de	 Pesquisa	 não	 estão	 obrigados	 a	 apresentar	 qualquer	 tipo	 de	 contrapartida	
financeira. 

4.2.1.5.	Consórcio	de	Empresas	de	TI	(CET):	são	as	companhias	e	quaisquer	outras	sociedades,	sob	o	
mesmo	 controle	 ou	 não,	 que	 se	 unem	 para	 constituir	 Consórcio	 com	 a	 finalidade	 de	 executar	
determinado	 empreendimento	 .	 O	 Consórcio	 não	 tem	 personalidade	 jurídica	 e	 as	 consorciadas	
somente	 se	 obrigam	 nas	 condições	 previstas	 no	 respectivo	 contrato,	 respondendo	 cada	 uma	 por	
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suas	 obrigações,	 sem	 presunção	 de	 solidariedade.(Conforme	 lei	 Nº	 6.404,	 de	 15	 de	 dezembro	 de	
1976,	Artigo	278	e	279) 

i)	 	O	 Consórcio	 de	 empresas	 deverá	 apresentar	 contrato	 aprovado	 pelo	 órgão	 da	 sociedade	
competente,	que	conste	as	obrigações	definidas	no	artigo	279,	da	Lei	Nº	6.404,	de	15	de	dezembro	
de	1976. 

ii)	No	caso	em	que	a	somatória	do	faturamento	das	Empresas	de	TI	do	Consórcio	for	superior	a	R$5	
milhões	 (cinco	 milhões	 de	 reais)	 nos	 exercícios	 de	 2017	 e	 2018,	 o	 Consórcio	 deve	 apresentar	
contrapartida	financeira	de	⅓	do	montante	a	ser	aportado	pela	Softex; 

4.3.	DA	APRESENTAÇÃO	DE	DOCUMENTOS	DE	HABILITAÇÃO 

4.3.1.	As	Startups	e	Empresas	Incubadas	deverão	apresentar,	no	ato	da	inscrição,	os	seguintes	documentos: 

a. Prova	 de	 inscrição	 no	 Cadastro	Nacional	 de	 Pessoas	 Jurídicas	 (CNPJ)	 para	 empresas	 brasileiras	 ou	
documento	 nacional	 de	 registro	 fiscal	 para	 empresas	 estrangeiras	 emitido	 por	 órgão	 oficial	 do	 país	 de	
origem;		

b. Cópia	simples	do	Contrato/	Estatuto	Social;		

c. Declaração	 de	 Faturamento	 dos	 anos	 de	 2017	 e	 2018	 ou	 “financial	 statement”	 ou	 “Earnings	
Statement”	para	empresas	estrangeiras	nos	anos	de	2017	e	2018;	

d. 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;	

e. Documento	de	eleição	e	mandato	do(s)	representante(s)	legal(is),	devidamente	registrado.	

4.3.1.1.	As	 Startups	e	Empresas	 Incubadas	 com	mais	de	01	ano	de	existência	devem	apresentar	o	
último	balanço	vinculado	ao	IRPJ	para	comprovar	o	faturamento; 

4.3.1.2.	As	 Startups	e	Empresas	 Incubadas	 com	menos	de	01	ano	de	existência	devem	apresentar	
balancete	atualizado	do	mês	fiscal	mais	recente	em	relação	ao	período	de	inscrição	desta	chamada	
com	assinatura	de	um	contador,	para	comprovação	do	faturamento; 

4.3.2.	As	Empresas	de	TI	deverão	apresentar,	no	ato	da	inscrição,	os	seguintes	documentos: 

a)	Prova	de	inscrição	no	Cadastro	Nacional	de	Pessoas	Jurídicas	(CNPJ)	para	empresas	brasileiras	ou	
documento	nacional	de	registro	fiscal	para	empresas	estrangeiras	emitido	por	órgão	oficial	do	país	
de	origem;	 

b)	Cópia	simples	do	Contrato/	Estatuto	Social;	 

c)	Declaração	de	Faturamento	nos	anos	de	2017	e/ou	2018	ou	“financial	 statement”	ou	“Earnings	
Statement”	para	empresas	estrangeiras	nos	anos	2017	e/ou	2018; 

4.3.2.1.	 As	 Empresas	 de	 TI	 com	mais	 de	 01	 ano	 de	 existência	 devem	 apresentar	 último	 balanço	
vinculado	ao	IRPJ	para	comprovar	o	faturamento; 
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4.3.2.2.	 As	 Empresas	 de	 TI	 com	 menos	 de	 01	 ano	 de	 existência	 devem	 apresentar	 balancete	
atualizado	 do	 mês	 fiscal	 mais	 recente	 em	 relação	 ao	 período	 de	 inscrição	 desta	 chamada	 com	
assinatura	de	um	contador	para	comprovar	faturamento; 

4.3.3.	Os	Grupos	de	Pesquisa	devem	apresentar,	no	ato	da	inscrição,	os	seguintes	documentos: 

a. Espelho	do	grupo	ativo,	impresso	diretamente	do	Diretório	dos	Grupos	de	Pesquisa	no	Brasil	-	Lattes	
CNPq	 (http://lattes.cnpq.br/web/dgp/home)	 com	 todas	 as	 informações	 disponíveis	 sobre	 	o	 grupo	 de	
pesquisa.	

b. Declaração	do	Dirigente	do	Grupo	de	Pesquisa	e	Reitor(a)	da	Instituição	de	Ensino,	com	o	nome	dos	
pesquisadores,	 estudantes	 e	 colaboradores	 que	 participam	 do	 grupo	 que	 compõem	 a	 equipe	 que	 vai	
executar	o	projeto,	caso	o	mesmo	seja	selecionado,	e	anuência	para	criação	de	CNPJ	(ANEXO	V).	

c. Termo	de	compromisso	firmado	pelo	dirigente	e	líder	do	Grupo	de	Pesquisa	de	abrir	um	CNPJ	para	
uso	e	exploração	comercial	da	solução	apresentada	na	linha	de	pesquisa	caso	o	grupo	seja	selecionado,	em	
até	2	meses	após	a	assinatura	do	Termo	de	Colaboração	com	a	Empresa	Âncora,	ICC	e	Softex.	(ANEXO	VI).	

d. Caso	a	entidade	de	ensino	a	qual	o	grupo	de	pesquisa	encontra-se	vinculado,	por	razão	de	lei	ou	de	
regulamento	 assim	o	 exigir,	 deve	 apresentar	 carta	 de	 anuência	 da	mesma	 reconhecendo	e	 autorizando	o	
item	c	acima.	

	 

4.3.4	 .	 Os	 Consórcio	 de	 Empresas	 de	 TI	 (CET)	 deverão	 apresentar,	 no	 ato	 da	 inscrição,	 os	 seguintes	
documentos: 

a. Instrumento	de	Constituição	do	Consórcio;	
b. Registro	do	Consórcio	em	Cartório	de	Registro	de	Títulos	e	Documentos,	discriminando	a	empresa	
líder	e	aprovado	por	quem	tenha	competência	em	cada	uma	das	empresas;	
c. Faturamento	dos	anos	de	2017	e/ou	2018;	
d. Comprovação	do	prazo	de	duração	do	Consórcio,	 que	deve,	 no	mínimo,	 coincidir	 com	o	prazo	de	
conclusão	do	edital;	
e. Documentos	das	Empresas	TI	.	(conforme	item	4.3.2)	

 
4.4.			DO	COMPROMISSO	POR	PARTE	DOS	PROPONENTES	DOS	PROJETOS	DE	PESQUISA 

4.4.1.	Ao	apresentar	a	proposta	o	proponente	aceita	todas	as	condições	deste	edital	e	assume: 

a. O	 compromisso	 de	manter,	 durante	 a	 execução	 do	 projeto,	 os	 prazos	 estabelecidos	 no	 Plano	 de	
Trabalho	(ANEXO	IX);	

b. O	 compromisso	 de	 manter,	 durante	 a	 execução	 do	 projeto,	 todas	 as	 condições	 de	 qualificação,	
habilitação	 e	 idoneidade	 necessárias	 ao	 perfeito	 cumprimento	 do	 seu	 objeto,	 preservando	 atualizados	 os	
seus	dados	cadastrais	junto	aos	registros	competentes;	

c. A	aceitação	plena	e	irrevogável	de	todos	os	termos,	cláusulas	e	condições	constantes	nesta	chamada	
e	em	seus	ANEXOS;		

d. A	observância	dos	preceitos	legais	e	regulamentares	em	vigor;		
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e. A	responsabilidade	pela	fidelidade	e	legitimidade	das	informações	e	dos	documentos	apresentados	
em	qualquer	fase	do	processo;	

f. A	apresentação	de	um	plano	detalhado	de	desenvolvimento	tecnológico,	no	qual	o	proponente	deve	
estabelecer	 metas	 para	 testar	 a	 tecnologia	 junto	 à	 empresa	 âncora,	 prevendo	 também	 a	 validação	 de	
mercado	 nacional	 e	 imersão	 em	 mercado	 internacional	 (em	 país	 a	 ser	 definido	 pelo	 proponente)	 para	
validação	e/ou	aprimoramento	da	solução	desenvolvida;	

g. A	apresentação	de	um	modelo	de	negócios	que	exprima	o	potencial	de	mercado	da	 solução	a	 ser	
desenvolvida	 tanto	 no	 setor	 de	 atuação	 da	 empresa	 âncora	 como	 em	 outros	 setores	 produtivos	 que	 a	
mesma	possa	ser	aplicada,	devendo	o	citado	modelo	de	negócios	explorar	também	o	potencial	de	mercado	
nacional	e	internacional.	

 
4.5.	O	prazo	para	execução	da	proposta	a	ser	apresentada	por	meio	deste	Edital	é	de	até	12	meses,	podendo	
ser	prorrogado.	Este	prazo	entrará	em	vigor	a	partir	do	primeiro	desembolso	após	a	assinatura	do	Termo	de	
Cooperação	entre	a	Softex,	ICC,	Empresa	Âncora	e	Proponente	do	Projeto	de	Pesquisa. 

4.6.	É	obrigatório	que	os	membros	brasileiros	da	equipe	técnica	do	Projeto	de	Pesquisa,	caracterizados	como	
pesquisadores,	 tenham	 seus	 currículos	 cadastrados	 e	 atualizados	 e	 que	 pelo	 menos	 um	 comprove	
proficiência	 em	 Inglês,	 ou	 no	 idioma	 do	 país	 selecionado	 para	 período	 de	 imersão	 internacional,	 cuja	
comprovação	se	dará	por	meio	da	apresentação	de	Certificados/Declarações,	sob	pena	de	caracterização	do	
crime	tipificado	no	art.	299	do	Código	Penal. 

4.7.		Os	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	aprovados	na	seleção	deverão	indicar	no	ato	da	contratação	
os	 dados	 da	 equipe	 principal,	 incluindo	 o	 ponto	 focal	 do(s)	 projeto(s)	 a	 ser(em)	 acompanhado(s)	 e/ou	
executado(s)	junto	a	ICC	e	Empresa	Âncora.	 

4.8.	O	proponente	responsável	pela	apresentação	da	proposta	deverá	atender,	obrigatoriamente,	aos	itens	
abaixo	citados: 

a. Ser	obrigatoriamente	o	coordenador	do	projeto;		

b. Ter	vínculo	celetista	ou	estatutário	com	a	a	Startups,	empresa	de	TI,	empresa	a	ser	criada	pelo	grupo	
de	pesquisa	ou	uma	das	empresas	integrantes	do	Consórcio	de	TI	(CET);	

c. Ter	vínculo	com	grupo	de	pesquisa		e	com	a	instituição	de	ensino	titular;	

d. Ser	brasileiro	ou	estrangeiro	com	visto	permanente	e	residir	no	Brasil;		

e. Ter	o	seu	currículo	cadastrado	na	Plataforma	Lattes,	no	caso	de	grupo	de	pesquisa;		

 

5.		DA	PROPOSTA	PARA	SELEÇÃO	DOS	PROJETOS	DE	PESQUISA 

 
5.1.	FORMULÁRIO	DE	INSCRIÇÃO 

5.1.1.	A	proposta	para	seleção	dos	projetos	deverá	ser	submetida	por	meio	de	formulário	online	disponível	
em	https://bit.ly/2WERSqg. 
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5.1.2.	A	minuta	do	formulário	está	disponível	em	 

5.1.3.	Antes	de	iniciar	o	preenchimento	do	formulário,	o	proponente	do	Projeto	de	Pesquisa	deverá	fazer	a	
leitura	de	todo	o	edital	e	definir	as	linhas	de	pesquisa	que	possui	intenção	em	apresentar	plano	de	trabalho	
para	desenvolvimento	tecnológico. 

5.1.3.1.	As	linhas	de	pesquisa	foram	definidas	pelas	Empresas	Âncora	habilitadas	por	meio	do	Edital	
12/2018	 -	 Tecnologias	 Digitais	 Emergentes,	 que	 manifestaram	 interesse	 nos	 subtemas	 de	
competência	 apresentados	 pelas	 ICCs	 habilitadas	 no	 Programa	 Prioritário	 Softex	 dentro	 das	 áreas	
temáticas	do	Programa,	conforme	o	disposto	na	Seção	2. 

5.1.3.2	 As	 linhas	 de	 pesquisa	 e	 competências	 das	 ICCs	 estarão	 disponíveis	 no	 site	 TechD	
(www.techd.softex.br)	e	ANEXO	II	(Linhas	de	Pesquisa). 

5.1.3.3.	Cada	linha	de	pesquisa	estará	associada	à	ICC	e	Empresa	Âncora	que	definiram	o	contexto	e	
a	 finalidade	 de	 aplicação	 das	 tecnologias	 a	 serem	 desenvolvidas,	 conforme	 as	 áreas	 temáticas	
definidas	no	item	2; 

5.1.3.4.	Algumas	linhas	de	pesquisa	estão	associadas	a	um	contrato	de	exclusividade	solicitado	pela	
Empresa	Âncora,	disponível	no	site	TechD	(www.techd.softex.br	). 

5.2.	 Após	 a	 leitura	 do	 edital	 e	 definição	 das	 linhas	 de	 pesquisa	 o	 proponente	 deve	 acessar	 o	 formulário	
eletrônico,	ler	os	termos	e	regulamentos	e	aceitar,	antes	de	prosseguir	para	seu	preenchimento. 

5.5.	Na	proposta,	os	proponentes	deverão: 

a. Preencher	com	as	informações	de	seus	representantes	legais	e	empresa	que	representam,	de	acordo	
com	sua	categoria;	

b. Inserir	os	documentos	necessários	para	sua	elegibilidade	e	habilitação,	de	acordo	com	o	item	4	deste	
Edital;	

c. Apresentar	 Plano	 de	 Trabalho	 para	 cada	 Linha	 de	 Pesquisa/Empresa	 Âncora/ICC	 selecionada	 de	
acordo	com	item	6	deste	Edital;	

d. Informar	se	 já	é	 investido	por	aceleradoras.	Neste	caso,	disponibilizar	cópia	do	contrato,	objeto	da	
relação	da	Aceleradora	e	a	Pessoa	Jurídica,	proponente	do	Projeto	de	Pesquisa;	

e. Especificar	 se	há	parcerias,	participação	ou	envolvimento	com	agente	Softex,	e,	 	em	caso	positivo,	
deverá	realizar	um	breve	descritivo	sobre	a	participação	do	agente	Softex	na	relação	e	evidenciar	por	meio	
de	documentos;		

f. Informar	 se	pretende	executar	alguma	Linha	de	Pesquisa	de	 interesse,	objeto	desta	 chamada,	nas	
regiões	Norte,	Nordeste	e	Centro-Oeste,	e	qual	infraestrutura	utilizará	para	atuação;	e	

g. Comprovar	 que	 o	 Grupo	 de	 Pesquisa	 encontra-se	 registrado	 no	 Diretório	 de	 Grupos	 de	 Pesquisa	
Lattes	do	CNPq	e	 assinar	 o	 Termo	de	Compromisso	 (ANEXO	VI)	 no	qual	 devem	criar	 um	CNPJ	para	uso	e	
exploração	 comercial	 da	 solução	 tecnológica	 a	 ser	 implementada	 no	 período	 de	 3	 meses	 após	 serem	
selecionados,	obrigação	válida	somente	para	aqueles	que	submeterem	proposta	como	grupo	de	pesquisa.	
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6.	DO	PLANO	DE	TRABALHO 

6.1.	A	presente	Chamada	apresenta	Linhas	de	Pesquisas	distintas,	a	saber: 

a. Linhas	 de	 Pesquisa	 com	 investimento	 por	 parte	 das	 Empresas	 Âncora	 e/ou	 ICC,	 com	 	descrição	
conforme	ANEXO	II	,	Linhas	de	Pesquisa	e	site	TechD;	

b. Linhas	 de	 Pesquisa	 acompanhadas	 de	 uma	minuta	draft	 de	 contrato	 apresentado	 pelas	 Empresas	
Âncora,	 objetivando	 a	 exclusividade	 no	 fornecimento	 da	 tecnologia	 e/ou	 políticas	 alternativas	 de	
propriedade	intelectual.		

6.1.1.	 Os	 empreendedores	 e/ou	 pesquisadores	 que	 submeterem	 Plano	 de	 Trabalho	 para	 essas	 Linhas	 de	
Pesquisa	deverão	estar	de	acordo	com	os	termos	descritos	na	minuta	de	contrato	de	exclusividade,	quando	
houver;	 

6.1.2.	 Os	 proponentes	 dos	 Projetos	 de	 Pesquisa	 deverão	 apresentar	 1	 (um)	 Plano	 de	 Trabalho	 (ANEXO	
IX)		para	cada	linha	de	pesquisa	que	tenham	interesse	em	desenvolver. 

 
6.2.	No	Plano	de	Trabalho	(ANEXO	IX)	deverá	constar: 

a. Experiência	do	proponente:	O	Plano	de	Trabalho	deverá	demonstrar	 claramente	a	experiência	do	
Proponente	do	Projeto	de	Pesquisa	para	atuar	em	cada	Linha	de	Pesquisa	selecionada;	

b. Prazos	de	execução:	No	Plano	de	Trabalho	deverá	 constar	os	prazos	 inerentes	ao	planejamento	e	
estratégias	 definidas	 para	 desenvolvimento	 tecnológico,	 realização	 do	 teste	 e	 validação	 de	 mercado	
nacional/internacional	que	devem	constar	no	cronograma	físico	financeiro;	

c. Objetivo	para	atuar	na	linha	de	pesquisa:	O	Plano	de	Trabalho	deverá	conter	os	objetivos	por	parte	
dos	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	ao	selecionar	cada	Linha	de	Pesquisa;	

d. Descrição	da	solução:	Evidenciar	o	protótipo,	MVP	ou	produto	a	ser	ajustado	por	meio	de:	

• Apresentação	ppt	de	no	máximo	5	slides,	declarando	o	estágio	de	desenvolvimento	
da	solução	e	contendo	especificações	técnicas,	fotos,	 imagens	das	telas	no	caso	de	
software	e	relatos	de	simulação;	

• Vídeo	 (de	 no	 máximo	 2	 minutos),	 demonstrando	 a	 simulação	 da	 solução	 e	
explicando	seu	funcionamento	e	performance;	

• As	informações	prestadas	são	autodeclaratórias;	

• Após	submissão	da	proposta	a	solução	será	avaliada	por	várias	 instâncias	de	modo	
que	a	 identificação	de	estágio	de	desenvolvimento	da	 solução	em	grau	 inferior	ao	
declarado	implicará	na	desclassificação	do	projeto	em	qualquer	etapa	de	seleção	ou	
execução	do	projeto;	

 
e. Planejamento	 para	 desenvolvimento	 tecnológico	 e	 realização	 do	 teste:	 O	 Plano	 de	

Trabalho	deverá	conter	a	estratégia	pretendida	para	execução	da	Linha	de	Pesquisa,	ou	seja,	
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o	desenvolvimento	tecnológico	necessário	para	teste	do	protótipo,	MVP	ou	produto	com	as	
respectivas	 Empresas	 Âncora	 e	 ICCs	 de	 cada	 Linha	 de	 Pesquisa	 selecionada.	 Esse	
planejamento	deve	 incluir	 as	metas,	os	prazos	e	os	 respectivos	 valores	necessários	para	o	
cumprimento	 das	 metas	 e	 deverá	 compor	 o	 Cronograma	 Físico	 Financeiro,	 conforme	
indicado	em	"h".	

f. Planejamento	para	validação	de	mercado:	O	Plano	de	Trabalho	deverá	apresentar	um	planejamento	
e	estratégia	a	ser	adotada	para	validação	dos	resultados	das	pesquisas	junto	ao	mercado	nacional	(Brasil)	e	
internacional	(em	país	a	ser	definido	pelo	proponente).	Esse	planejamento	deve	incluir	as	metas,	os	prazos	e	
os	 respectivos	 valores	 necessários	 para	 o	 cumprimento	 das	metas	 e	 deverá	 compor	 o	 Cronograma	 Físico	
Financeiro,	conforme	indicado	em	"h".	

g. Recursos	financeiros:	o	Plano	de	Trabalho	deverá	considerar	os	recursos	financeiros	disponíveis	para	
cada	Linha	de	Pesquisa	inscrita,	melhor	detalhada	no	item	7	deste	edital:	

• A	 Softex	 poderá	 investir	 até	 R$	 500	 mil	 (quinhentos	 mil	 reais)	 em	 Projetos	 de	
Pesquisa,	por	Empresa		Âncora,	sendo	até	R$	300.000,00	(trezentos	mil	reais)	o	valor	
total	para	desenvolvimento	tecnológico	e	até	R$	200.000,00	(duzentos	mil	reais)	em	
bolsas	para	os	empreendedores	e/ou	pesquisadores;	

• Algumas	Empresas	Âncora	apresentaram	intenção	em	investir	em	projetos	inscritos	
em	suas	linhas	de	pesquisa	de	interesse,	caso	selecionados;	

• Os	valores	dos	potenciais	investimentos	das	Empresas	Âncora	por	linha	de	pesquisa	
estão	detalhados	no	ANEXO	II	(Linhas	de	Pesquisa);	

• Caso	a	instituição	representada	pelo	proponente	tenha	faturamento	superior	a	R$5	
milhões	de	reais	nos	anos	de	2017	e	2018,	o	mesmo	deve	apresentar	contrapartida	
financeira	de	pelo	menos	⅓	do	valor	aportado	pela	Softex;	

 

h. Cronograma	físico	financeiro:		

1. USO	E	FINALIDADE	DAS	BOLSAS:	O	Plano	de	Trabalho	deverá	incluir	um	cronograma	
físico	financeiro	por	Linha	de	Pesquisa,	descrevendo	o	uso	e	finalidade	das	Bolsas	de	
Pesquisa,	 caracterizadas	 como	 doação,	 exclusivamente	 para	 proceder	 estudos	 ou	
pesquisas	e	desde	que	os	 resultados	dessas	atividades	não	representem	vantagem	
para	a	Softex,	nem	importe	em	qualquer	prestação	de	serviços	a	serem	concedidas	
pela	Softex,	e	custos	a	serem	executados	pela	Instituição	Credenciada	ao	CATI	para	
desenvolvimento	tecnológico;		

2. PRAZOS	 DE	 EXECUÇÃO:	 O	 cronograma	 deverá	 incluir	 os	 prazos	 de	 execução	 e	
valores,	 segundo	 planejamento	 e	 estratégias	 definidas	 para	 desenvolvimento	
tecnológico,	 realização	do	 teste,	 validação	nacional/internacional	 e	 distribuição	de	
bolsas,	 conforme	 ANEXO	 VIII	 a	 ser	 inserido	 no	 plano	 de	 trabalho	 pelo	 formulário	
eletrônico;	

3. IMERSÃO	INTERNACIONAL:	O	Cronograma	deverá	prever	um	período	mínimo	de	30	
dias	e	no	máximo	de	90	dias	de	 imersão	em	mercado	 internacional	para	validação	
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do	resultado	do	projeto	de	pesquisa.	Os	custos	de	imersão	são	restritos	em	até	duas	
passagens	de	 ida	e	volta	 internacionais	e	estadia	não	podendo	ultrapassar	10%	do	
valor	aportado	pela	Softex.	O	valor	que	ultrapassar	a	10%	do	aporte	da	Softex	será	
considerado	contrapartida	no	projeto	por	parte	do	proponente.	

 
i. Custos:	Para	definição	dos	valores	necessários	para	o	cumprimeto	das	metas	estabelecidas	

no	 planejamento	 e	 estratégias	 de	 desenvolvimento	 tecnológico,	 realização	 do	 teste	 e	
validação	 nacional/internacional	 o	 cronograma	 físico	 financeiro	 deverá	 levar	 em	
consideração	os	recursos	financeiros	disponíveis	para	cada	linha	de	pesquisa,	conforme	item	
g	acima.	

j. Os	valores	definidos	pelo	proponente	na	proposta	deverão	ter	seus	preços	competitivos	no	mercado	
e	poderão	ser	ajustados,	não	estando	a	Softex	obrigada	ao	aporte	integral	solicitado,	ainda	que	dentro	dos	
R$500.000,00	 (quinhentos	 mil	 reais)	 somados	 ao	 aporte	 da	 empresa,	 a	 depender	 da	 linha	 de	 pesquisa,	
conforme	ANEXO	II	(Linhas	de	Pesquisa).	

k. Modelo	de	negócios:	 apresentar	a	qualidade	e	consistência	do	modelo	de	negócios,	 considerando	
sua	i)	escalabilidade;	ii)	Segmento	de	clientes;	iii)	Potencial	de	faturamento;	iv)	Proposta	de	valor	da	solução	
dentro	do	mercado	que	a	empresa	pretende	atuar;	v)	clareza	dos	canais	de	comercialização	e	distribuição	do	
produto;	vi)	tamanho	do	mercado	que	atua	e/ou	pretende	atuar;	vii)	grau	de	inovação	(fatores	competitivos	
de	diferenciação	frente	a	outras	soluções),	e;	viii)	potencial	de	internacionalização.	

l. Identificação	do	tipo	de	business	e	o	tipo	de	solução	para	o	mercado:	classificar	o	tipo	de	business	
segundo	as	 classificações	B2B,	B2C,	B2B2C,	P2P,	B2G	e	Market	Place	e	ainda	 identificar	o	 tipo	de	 solução	
para	o	mercado	(ex.	novos	modelos	de	negócios,	novos	produtos,	novos	processos,	novos	mercados,	novas	
tecnologias,	eficiência	produtiva	etc).	

7.	DOS	RECURSOS	FINANCEIROS 

7.1.	RECURSOS	APORTADOS	PELA	SOFTEX	 

7.1.1.	O	recurso	total	previsto	para	esta	chamada	por	parte	da	Softex	para	o	financiamento	das	propostas	de	
Projetos	de	Pesquisa	 submetidos	por	Startups,	Empresas	de	TI,	Consórcio	de	Empresas	de	TI	e	Grupos	de	
Pesquisa	aprovadas	é	de	R$	5.373.970,00	(cinco	milhões,	trezentos	e	setenta	e	três	mil,	e	novecentos	reais).	 

7.1.2.	Serão	selecionados	projetos	correspondentes	às	 linhas	de	pesquisa	objeto	desta	chamada		limitados	
ao	valor	disponível	por	Empresa	Âncora,	sendo	até	R$	300.000,00	(trezentos	mil	reais)	de	recursos	Softex	em	
despesas	 de	 laboratórios	 e	 execução	 de	 projeto	 a	 serem	 executados	 por	 meio	 de	 parceria	 com	 as	
Instituições	Credenciadas	ao	CATI,	e	até	R$	200.000,00	(duzentos	mil	reais)	de	recursos	Softex	em	Bolsas	aos	
pesquisadores	envolvidos	no	projeto. 

7.1.3.	 A	 contratação	 e	 manutenção	 dos	 projetos	 selecionados	 ficará	 condicionada	 ao	 efetivo	 repasse	 de	
recursos	por	parte	da	Secretaria	de	Empreendedorismo	e	Inovação	(SEMPI/MCTIC)	à	Softex. 

7.1.4.	Os	recursos	disponibilizados	pela	Softex	para	fomento	aos	Projetos	de	Pesquisa	serão	destinados	ao	
financiamento	de	 itens	de	custeio	e	capital,	desde	que	totalmente	 justificados	e	alinhados	aos	objetivos	e	
atividades	da	proposta	submetida.	Serão	disponibilizados	até	R$	300.000,00	(trezentos	mil	reais)	de	recursos	
pela	Softex	em	despesas	de	 laboratórios	e	execução	de	projeto,	a	serem	executados	por	meio	de	parceria	
com	as	Instituições	Credenciadas	ao	CATI. 
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7.2.1.		Das	Despesas	de	Custeio	e	de	Capital 

7.2.1.1.	São	consideradas	Despesas	de	Custeio: 

a)	Passagens	aéreas	 (nacionais	e	 internacionais)	e	diárias	devidamente	adequadas	a	quaisquer	dos	
seguintes	objetivos:	 

1)		realização	de	reuniões	do	projeto;	 

2)		testes	em	outras	regiões/laboratórios; 

3)		visitas	a	fornecedores	e	parceiros	de	desenvolvimento; 

4)	 Exposição	 das	 tecnologias	 desenvolvidas	 a	 possíveis	 usuários	 e	 testes	 de	 viabilidade	 de	
mercado;		e 

5)	participação	em	eventos	científicos	com	apresentação	de	trabalho	relacionado	ao	projeto.	 

b)	 Material	 de	 consumo,	 componentes	 e/ou	 peças	 de	 reposição	 de	 equipamentos,	 software,	
instalação,	 recuperação	 e	manutenção	 de	 equipamentos,	material	 de	 informática	 e	 componentes	
para	montagem	de	protótipos	e	confecção	de	placas,	sempre	objetivando	atividades	de	P,D&I.	 

b.1)	Não	será	autorizada	a	compra	de	material	que	não	esteja	estritamente	vinculado	à		Pesquisa,	e,	
caso	seja	necessária	a	compra	de	qualquer	material	de	consumo	como	microcomputador,	notebook,	
etc.,	a	solicitação	passará	pela	avaliação	de	um	especialista	que	aprovará	ou	não	o	uso	do	recurso	
para	a	aquisição. 

c)	Pagamento	integral	ou	parcial	de	contratos	de	manutenção	e	serviços	de	terceiros,	pessoa	física	
ou	jurídica,	de	caráter	eventual.	 

d)	 Nos	 gastos	 com	 Pessoal	 deverá	 haver	 a	 descrição	 dos	 perfis	 dos	 membros	 da	 equipe	 que	
participarão	 do	 projeto	 	(não	 é	 necessário	 especificar	 os	 nomes,	 a	 não	 ser	 no	 caso	 de	 tarefas	 de	
coordenação),	 informando	 função	 e	 valor	 mensal	 de	 remuneração,	 cuja	 carga	 horária	 para	 cada	
perfil	será	considerada	como	item	de	análise	de	projeto.	 

e)	 Despesas	 acessórias,	 especialmente	 as	 de	 importação	 e	 as	 de	 instalações	 necessárias	 ao	
adequado	funcionamento	dos	equipamentos.	 

7.2.1.2.	Qualquer	pagamento	a	pessoa	física	deve	ser	realizado	de	acordo	com	a	legislação	em	vigor,	sendo	
que	a		mão-de-obra	empregada	na	execução	do	projeto	não	terá	vínculo	de	qualquer	natureza	com	a	Softex	
e	 desta	 não	 poderá	 demandar	 quaisquer	 pagamentos,	 sendo	 exclusivamente	 	responsabilidade	 do	
Coordenador/Instituição	de	execução	do	projeto.	 

7.2.1.3.	 Ao	 longo	 do	 desenvolvimento	 do	 projeto	 de	 pesquisa,	 a	 Softex	 poderá	 solicitar,	 a	 seu	 critério,	 a	
participação	do	coordenador	e	de	membros	da	equipe	em	reuniões	de	acompanhamento	do	projeto	e	em	
outros	eventos	nacionais	e	internacionais,	o	que	exigirá	do	Proponente	do	projeto	de	pesquisa	previsão	no	
orçamento	do	custeio	de	uma	viagem	internacional	com	valores	limitados	a	cinco	diárias	de	até	R$	1.000,00	
(mil	reais)	e	passagem	aérea	de	até	R$	3.500,00	(três	mil	e	quinhentos	reais).		
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7.2.2.	São	consideradas	Despesas	de	Capital:	 

a. 	equipamentos	e	material	permanente;		
b. 	material	bibliográfico.		

7.2.2.1.	Os	itens	de	capital	serão	alocados	na	ICC,	que	exercerá	função	de	Instituição	de	execução	do	projeto,	
responsável	 pela	manutenção	 e	 guarda	 através	 da	 figura	 do	 Coordenador/ICC	 	selecionada	 pela	 Empresa	
Âncora	para	a	linha	de	pesquisa	.	 

7.2.1.2.	O	acordo	de	cooperação	técnica	entre	a	Softex	e	as	instituições	Credenciadas	ao	CATI	contempla	um	
percentual	 de	até	5%	 (cinco	por	 cento)	do	montante	a	 ser	 gasto	 com	o	projeto	de	pesquisa,	 para	 fins	de	
ressarcimento	 de	 custos	 incorridos	 pelo	 proponente	 e	 constituição	 de	 reserva	 a	 ser	 por	 ele	 utilizada	 em	
pesquisa	e	desenvolvimento	do	setor	de	tecnologias	da	informação.	 

7.2.1.3	As	demais	despesas	deverão	ser	de	responsabilidade	do	proponente	e	acordado	com	as	ICC,	a	título	
de	contrapartida.	 

7.3	Das	Bolsas 

7.3.1	 Serão	 concedidos	 valores	 de	 até	 R$	 200.000,00	 (duzentos	 mil	 reais)	 pela	 Softex	 em	 bolsas	 aos	
pesquisadores	envolvidos	no	projeto	de	pesquisa	de	interesse	da	Empresa	Âncora. 

7.3.2	 A	 Softex,	 por	meio	 do	 seu	 programa	de	 Bolsa	 de	 Pesquisa,	 concederá	 bolsas	 para	 desenvolvimento	
tecnológico	em	TICs,		cujas	modalidades	estarão	disponibilizadas	no	ANEXO	VIII,	para	referência. 

7.3.2.1	A	duração	das	bolsas	não	poderá	ultrapassar	o	prazo	de	execução	do	projeto. 

7.3.3	 As	 bolsas	 não	 poderão	 ser	 utilizadas	 para	 pagamento	 de	 prestação	 de	 serviços,	 sob	 pena	 de	
desvirtuamento	de	sua	finalidade.	 

7.3.4	Caberá	ao	coordenador	do	Projeto	de	Pesquisa	fazer	as	indicações	dos	bolsistas	tão	logo	seja	assinado	
o	Termo	de	Cooperação	entre	o	proponente	e	a	Softex. 

7.3.5	 É	 vedado	 aos	 supervisores	 e/ou	 coordenadores	 a	 concessão	 	de	 bolsa	 a	 cônjuge,	 companheiro	 ou	
parente	em	linha	reta,	colateral	ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	grau,	inclusive. 

7.3.6	As	demais	despesas	serão	de	responsabilidade	do	proponente	do	Projeto	de	Pesquisa	e	da	instituição	
de	execução	do	projeto	–	Instituição	credenciada	ao	CATI,	a	título	de	contrapartida,	bem	como	dos	parceiros	
da	Instituição	Executora,	respondendo	cada	um	pelos	atos	praticados.	 

7.3.7	A	Softex	não	responde	pela	suplementação	de	recursos	para	 fazer	 frente	a	despesas	decorrentes	de	
quaisquer	fatores	externos	ao	seu	controle,	como	flutuação	cambial	e	inflação. 

7.4.	INVESTIMENTO	EMPRESA	ÂNCORA 

7.4.1.	 As	 Empresas	 	Âncora	 poderão	 aportar	 recursos	 no	 projeto	 por	 meio	 de	 conta	 específica	 a	 ser	
disponibilizada	pela	Softex. 

7.4.2.	 O	 valor	 investido	 pelas	 Empresas	 Âncora,	 conforme	 ANEXO	 II	 (Linhas	 de	 Pesquisa)	 poderá	 ser	
considerado	na	elaboração	dos	planos	de	trabalho	correspondentes	às	suas	Linhas	de	Pesquisa. 

7.4.3.	A		Empresa	Âncora	só	estará	obrigada	a	aportar	recursos	financeiros	em	conta	específica	do	projeto	
caso	selecione	algum		Projeto	de	Pesquisa	do	seu	interesse.	 
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7.4.4.	As	EMPRESAS	ÂNCORA	parceiras	não	poderão	receber	recursos	do	projeto	de	pesquisa	aprovado. 

7.4.5.	A	Empresa	Âncora	e	a	proponente	não	estarão	 impedidas	de	contratar	a	 ICC	ou	outro	parceiro	para	
auxiliar	na	execução	do	projeto,	o	que	não	exime	a	 Instituição	Credenciada	ao	CATI	das	responsabilidades	
que	lhe	são	atribuídas	na	Chamada	para	Habilitação	do	CATI	Edital	de	Credenciamento	e	termo	de	Parceria	a	
ser	celebrado	com	a	Softex. 

7.4.6.	 O	 investimento	 da	 Empresa	 Âncora	 poderá	 ser	 utilizado	 para	 itens	 de	 custeio	 e	 capital	 (a	 preços	
competitivos	e	de	mercado),	estando	sujeito	à	aprovação	da	empresa	âncora	quanto	ao	seu	uso,	por	meio	
de	avaliação	do	plano	de	trabalho	corresponde	a	sua	linha	de	pesquisa	de	interesse. 

7.4.7.	O	uso	dos	 recursos	disponibilizados	pela	Empresa	 	Âncora	 seguirão	as	 regras	da	Portaria	Nº	422	do	
MCTIC	(ANEXO	III). 

7.4.8.	Qualquer	pagamento	a	pessoa	 física	deve	ser	 realizado	de	acordo	com	a	 legislação	em	vigor,	 sendo	
que	 a	 	mão-de-obra	 empregada	 na	 execução	 do	 projeto	 não	 terá	 vínculo	 de	 qualquer	 natureza	 com	 a	
Empresa	 Âncora	 e	 desta	 não	 poderá	 demandar	 quaisquer	 pagamentos,	 sendo	
exclusivamente		responsabilidade	do	Coordenador/Proponente	do	Projeto	de	Pesquisa.	 

7.5.	CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	DOS	PROPONENTES	DOS	PROJETOS	DE	PESQUISA 

 
7.5.1.	As	empresas	(Startups	ou	Empresas	de	TI	ou	CETs)	com	faturamento	anual	acima	de	R$5.000.000,00	
(cinco	milhões	de	 reais)	deverão	apresentar	 contrapartida	 financeira	mínima	de	⅓	 (um	 terço)	do	valor	do	
aporte	pelo	Programa,	mediante	a	assinatura	de	Termo	de	Cooperação,	conforme	item	3.8.4.3. 

7.5.2.	 Os	 recursos	 recepcionados	 pela	 Softex,	 objeto	 da	 contrapartida	 financeira	 do	 PROPONENTE	 DO	
PROJETO	 DE	 PESQUISA	 ao	 Programa,	 serão	 utilizados	 conforme	 cronograma	 de	 utilização	 proposto	 pelos	
Planos	de	Trabalho	(ANEXO	IX)	acordados	entre	os	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa,	Empresas	Âncora	
e	ICCs,	observada	a	Portaria	422	do	MCTIC	(ANEXO	X).		 

7.5.3.	 A	 Softex	 informará	 ao	 PROPONENTE	 DO	 PROJETO	 DE	 PESQUISA,	 no	 modelo	 prestação	 de	 contas	
(ANEXO	X),	conforme	Portaria	Nº	422/2013	do	MCTIC	à		aplicação	dos	recursos	no	projeto	de	pesquisa. 

 

8.	DA	PRESTAÇÃO	DE	CONTAS 

8.1	 No	 caso	 dos	 Projetos	 de	 Pesquisa	 deverá	 ser	 apresentado	 relatório	 conforme	 cronograma	 físico	
financeiro	 (de	 forma	 simplificada	 em	 formulário	 a	 ser	 disponibilizado),	 trimestralmente,	 nos	 termos	 da	
Portaria	Nº	422/2013	do	MCTIC,	naquilo	que	couber,	e	ao	final	da	vigência,	as	instituições	credenciadas	ao	
CATI,	 proponentes	 dos	 Projetos	 de	 Pesquisa,	 deverão	 apresentar	 a	 prestação	 de	 contas	 financeira,	 em	
conformidade	com	a	Portaria	Nº	422/2013	do	MCTIC	(ANEXO	III,	IV	e	X). 

8.1.2	 -	 No	 âmbito	 do	 presente	 Edital	 aplicar-se-á	métodos	 usualmente	 utilizados	 pelo	 setor	 privado	 para	
realização	de	compras	e	contratações	de	bens	e	serviços	com	recursos	 transferidos	no	âmbito	do	projeto,	
sendo	 facultado	 a	 utilização	 do	 Regulamento	 para	 Contratações,	 Compras	 de	 Bens	 e	 Serviços,	 Obras	 e	
Alienações	da	Softex	(ver	ANEXO	X).	
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9.	DO	CANCELAMENTO	DA	CONCESSÃO	DE	APOIO	FINANCEIRO 

9.1	 A	 concessão	 do	 apoio	 financeiro	 aos	 Projetos	 de	 Pesquisa	 poderá	 ser	 cancelada	 pela	 Softex,	 por	
ocorrência,	durante	sua	implementação,	de	fato	cuja	gravidade	justifique	o	cancelamento,	sem	prejuízo	de	
outras	providências	cabíveis	em	decisão	devidamente	fundamentada,	ou	por	ausência	de	repasse	do	recurso	
pela	Secretaria	de	Políticas	Digitais	do	MCTIC.	 

 

10.	DAS	PUBLICAÇÕES 

10.1	-	As	publicações	científicas	e	quaisquer	outros	meios	de	divulgação	de	trabalho	de	pesquisa,	apoiados	
pela	presente	Chamada,	deverão	citar,	obrigatoriamente,	o	apoio	das	entidades/órgãos	financiadores.	 

 

11.	DA	IMPUGNAÇÃO	DA	CHAMADA 

11.1	Decairá	do	direito	de	impugnar	os	termos	desta	Chamada	o	proponente	que	não	o	fizer	até	o	segundo	
dia	útil	anterior	ao	prazo	final	estabelecido	para	recebimento	das	propostas.	 

11.2	Não	terá	efeito	de	recurso	a	impugnação	feita	por	aquele	que,	em	o	tendo	aceitado	sem	objeção,	venha	
a	apontar,	posteriormente	ao	julgamento,	eventuais	falhas	ou	imperfeições.	 

11.3	 A	 impugnação	 deverá	 ser	 dirigida	 à	 	Softex	 por	 correspondência	 eletrônica	 para	 o	 endereço:	
administrativo@softex.br 

12.	DA	REVOGAÇÃO	OU	ANAULAÇÃO	DA	CHAMADA 

12.1	A	qualquer	tempo,	a	presente	Chamada	poderá	ser	revogada	ou	anulada,	no	todo	ou	em	parte,	seja	por	
decisão	 unilateral	 da	 Softex,	 seja	 por	 motivo	 de	 interesse	 público	 ou	 exigência	 legal,	 em	 decisão	
fundamentada,	sem	que	isso	implique	direito	à	indenização	ou	reclamação	de	qualquer	natureza. 

13.	DAS	PERMISSÕES	E	AUTORIZAÇÕES	ESPECIAIS 

13.1	 É	 de	 exclusiva	 responsabilidade	 de	 cada	 proponente	 adotar	 todas	 as	 providências	 que	 envolvam	
permissões	e	autorizações	especiais	de	caráter	ético	ou	legal	necessárias	para	a	execução	do	projeto.	 

14.	DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS 

14.1.	Durante	a	fase	de	execução	do	projeto,	toda	e	qualquer	comunicação	com	a	Softex	deverá	ser	feita	por	
meio	 de	 correspondência	 eletrônica	 junto	 a	 equipe	 técnica	 do	 Programa	 através	 do	 endereço	 eletrônico	
techd@softex.br. 

14.2.	 Durante	 a	 execução	 dos	 projetos	 de	 pesquisa,	 os	 proponentes	 deverão	 enviar	 à	 Softex,	 os	
produtos/resultados	 previstos	 no	 cronograma	 de	 entregas,	 por	 meio	 do	 endereço	 ou	 plataforma	 a	 ser	
informada	na	contração	do	projeto. 
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14.3.	 A	 Softex	 além	 do	 acompanhamento	 a	 ser	 realizado	 pela	 equipe	 técnica,	 reserva-se	 o	 direito	 de,	
durante	 a	 execução	 do	 projeto,	 promover	 visitas	 técnicas	 ou	 solicitar	 informações	 adicionais,	 visando	 a	
aperfeiçoar	o	sistema	de	Avaliação	e	Acompanhamento.	 

14.4.	A	 lista	com	os	representantes	que	 irão	compor	a	Banca	de	Avaliação	para	a	etapa	de	habilitação	das	
propostas,	 conforme	 item	 3.3	 será	 	divulgada	 no	 site	 da	 Softex	 (https://softex.br/)	 e	 site	 do	 TechD	
(https://techd.softex.br/). 

14.4.1.	Não	será	permitido	integrar	a	Banca	de	Avaliação	qualquer	integrante	que	tenha	conflito	de	interesse	
relativo	à	alguma	proposta	submetida	a	este	Edital. 

15.	DA	CLÁUSULA	DE	RESERVA 

15.1	 A	 Softex	 reserva-se	 o	 direito	 de	 resolver	 os	 casos	 omissos	 e	 as	 situações	 não	 previstas	 na	 presente	
Chamada.	 

16.	DO	PRAZO	PARA	EXECUÇÃO	DOS	PROJETOS 

16.1	O	prazo	máximo	para	execução	das	propostas	que	selecionará	os	Projetos	de	Pesquisa	que	atendem	as	
linhas	 de	 pesquisa	 convergentes	 às	 Empresas	 Âncora	 e	 ICC	 correspondentes	 não	 deve	 exceder	12	 (doze)	
meses,	a	partir	do	início	de	seu	desenvolvimento. 

17.	DA	EXECUÇÃO	DO	PROGRAMA	TECHD 

17.1	O	Programa	TechD	está	composto	por	3	(três)	editais	para	seleção	dos	grupos	chave	responsáveis	pela	
execução	conjunta	dos	projetos	de	inovação	de	que	trata		este	Programa	(melhor	detalhado	no	ANEXO	I): 

a. Edital	1:	i)	Chamada	para	Habilitação	das	Instituições	Credenciadas	ao	CATI	no	Programa	Prioritário	
Softex,	 ii)	Apresentação	dos	Subtemas	por	parte	das	 ICC	em	 IoT,	Energia,	Mobilidade	e	Saúde	conforme	o	
disposto	no	item	2;	
b. Edital	2:	i)	Chamada	para	Habilitação	das	Empresas	Âncora;	ii)	Definição	das	Linhas	de	Pesquisa	em	
consonância	 com	 os	 Subtemas	 apresentados	 pela	 ICC,	 especificando	 o	 interesse	 por	 parte	 da	 Empresa	
Âncora	em	testar	e/ou	investir	nas	soluções	derivadas	da	seleção	de	Projetos	de	Pesquisa	do	Edital	3;	e	
c. Edital	3:	i)	Chamada	para	Habilitação	dados	Projetos	de	Pesquisa	para	Inovação	e	Desenvolvimento	
Tecnológico	cujo	objeto	serão	os	interesses	apresentados	pelas	Empresas	Âncora	com	as	Linhas	de	Pesquisa	
criadas	em	consonância	com	os	Subtemas	apresentados	pelas	ICC	habilitadas	no	Programa	Prioritário	Softex,	
para	seleção	de	projetos	de	pesquisa	que	atendam	esse	objeto	e	que	almejam	escalabilidade,	repetibilidade	
e	ampliação	de	mercado	em	nível	nacional	e	internacional.	
 
17.2	As	Instituições	Credenciadas	ao	CATI	recepcionarão	até	R$	300.000,00	(trezentos	mil	reais),	que	serão	
transferidos	pela		Softex,	para	coordenarem	a	execução	do	custeio,	com		retenção	de	5%	(cinco	por	cento)	a	
título	de	custos	incorridos. 

17.3	 As	 Empresas	 Âncora	 deverão	 disponibilizar	 infraestrutura	 para	 teste	 (quando	 houver)	 e	 informações	
que	possibilitem	a	execução	dos	Projetos	de	Pesquisa. 

17.4	Os	proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa	poderão	prever	a	cooperação	técnica	financeira	com	as	ICCs	
para	execução	de	atividades	autorizadas	nesta	Chamada,	desde	que	não	ultrapasse	20%	(vinte	por	cento)	
dos	valores	do	custeio. 
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17.5	 Deverá	 o	 proponente	 do	 Projeto	 de	 Pesquisa,	 no	 prazo	 de	 33	 dias	 da	 seleção	 dos	 citados	 Projetos,	
assinar	o	Termo	de	Cooperação	Técnica	com	as	ICC,	denominadas	Instituições	de	Execução	do	Projeto,	bem	
como	as	empresas	Âncora	e	Softex.	 

17.5.1	O	 proponente	 do	 Projeto	 de	 Pesquisa,	 no	 prazo	 de	 10	 (dez)	 dias	 da	 seleção	 dos	 citados	 Projetos,	
deverá	assinar	um	Termo	de	Cooperação	com	a	Softex,	em	conformidade	com	o	 item	3.8,	que	será	parte	
integrante	 do	 Termo	 Cooperação	 a	 ser	 firmado	 entre	 a	 Empresa	 Âncora,	 ICC,	 Proponente	 do	 Projeto	 de	
Pesquisa	e	Softex. 

17.6.	O	Cronograma	 Físico	 financeiro	 poderá	 ser	 revisto	 após	 o	 início	 do	projeto,	 desde	que	devidamente	
justificado	e	aprovado	pela	equipe	de	acompanhamento	do	projeto	por	parte	da	Softex	e	acordado	com	a	
Empresa	Âncora	 por	 simples	 aceite	 do	 Coordenador	 do	 Projeto,	 sempre	 objetivando	 a	 economicidade	 do	
recurso	disponibilizado	por	parte	da	Softex. 

18.	CRITÉRIOS	PARA	JULGAMENTO 

18.1	ANÁLISE	DOCUMENTAL	E	HABILITAÇÃO	DAS	PROPOSTAS 

18.1.1.	As	propostas	submetidas	que	atenderem	ao	item	4	serão	habilitadas	para	a	Banca	de	Avaliação	que	
se	baseará	nos	seguintes	critérios	para	sua	classificação: 

A. CONSISTÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS TEMÁTICAS E 
RESPECTIVA(S) LINHA(S) DE PESQUISA INSCRITA(S) 

Cada avaliador atribuirá uma nota de 0 a 5 para cada item. Sendo 0 pontos para nenhuma convergência da 
proposta com o critério e 5 pontos para total convergência da proposta com o critério, por linha de pesquisa 
selecionada. 

Critérios de avaliação da Proposta Pontuação Peso 

1. EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE 

3 
a) Pelo menos um dos integrantes da equipe apresenta experiência na(s) tecnologia(s) a 
ser(em) desenvolvida(s) para cada linha de pesquisa inscrita. 0 a 5 

b) Pelo menos um dos integrantes da equipe apresenta experiência no setor de atuação 
da(s) empresa(s) correspondente(s) à(s) linha(s) de pesquisa inscrita(s). 0 a 5 

2. OBJETIVOS 
Consistência dos objetivos com as áreas temáticas e linhas de pesquisa inscritas. 0 a 5 1 

3. PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA 

3 
a) Desenvolvimento tecnológico e realização do teste, conforme linha(s) de pesquisa 
selecionada(s); 0 a 5 

b) Validação de mercado nacional; 0 a 5 

c) Validação de mercado internacional. 0 a 5 

4. MODELO DE NEGÓCIOS 

2 a) Escalabilidade; 0 a 5 

b) Segmento de clientes; 0 a 5 
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c) Potencial de faturamento; 0 a 5 

d) Proposta de valor da solução dentro do mercado que a empresa pretende atuar; 0 a 5 

e) Clareza dos canais de comercialização e distribuição do produto; 0 a 5 

f) Tamanho do mercado que atua ou pretende atuar; 0 a 5 

g) Grau de inovação (fatores competitivos de diferenciação frente a outras soluções), e; 0 a 5 

h) Potencial de internacionalização. 0 a 5 

	
	
 

B. COMPROVAÇÕES E 
INVESTIMENTOS    

    
Critérios Pontuação Peso Comprovações 

5) EXPERIÊNCIA DO 
PROPONENTE. 

Máximo 50 
pontos 

3 

Comprovação de experiência de pelo menos 1 dos 
integrantes da equipe na(s) tecnologia(s) a ser(em) 
desenvolvida(s); e de atuação no setor econômico 
correspondente a cada linha de pesquisa inscrita, 
de acordo com os elementos abaixo: 

a) Comprovar que pelo menos um 
dos integrantes da equipe apresenta 
experiência na(s) tecnologia(s) a 
serem desenvolvidas para cada linha 
de pesquisa inscrita. 

25 

A comprovação de experiência de pelo menos 1 
integrante da equipe na(s) tecnologia(s) a ser(em) 
desenvolvida(s) de acordo com a proposta 
apresentada se dará por meio de descrição 
descrição no Currículo (LinkedIn ou Lattes), 
acompanhada de atestado de capacidade técnica, 
certificado ou declaração para cada tecnologia que 
o proponente apresentar proposta. 

b) Comprovar que pelo menos um 
dos integrantes da equipe apresenta 
experiência no setor de atuação 
da(s) empresa(s) correspondentes 
à(s) linha(s) de pesquisa inscrita(s). 

25 

Pelo menos 1 integrante da equipe deve comprovar 
conhecimento/experiência de no mínimo 3 anos no 
setor de atuação da(s) empresa(s) 
correspondente(s) à(s) linha(s) de pesquisa 
inscrita(s) por meio de descrição detalhada no 
currículo (linkedin ou lattes), acompanhada de 
atestado de capacidade técnica,certificado ou 
declaração para cada linha de pesquisa inscrita. 

6) ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
SOLUÇÃO que será testada pelas 
Empresas Âncora, com o apoio da 
ICC correspondente a(s) linhas(s) de 
pesquisa selecionada(s) 

Máximo 15 
pontos 

3 

Apresentar documento auto declaratório sobre o 
estágio de desenvolvimento da solução, com 
anuência formal (ANEXO XI). 
Apresentar documento PPT com fotos, telas no 
caso de software e descrição da solução (máx. 5 
slides); 
Apresentar registro de patente (quando houver) 

a) Ideação 2 

b) Protótipo 7 
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c) MVP 9 

d) Protótipo funcional 12 

e) Produto a ser ajustado de acordo 
com a linha de pesquisa 15 

7) PARCERIA DO PROPONENTE 
COM AGENTES SOFTEX 
Especificar se a startup, empresa de 
TI ou grupo de pesquisa possui 
parceria ou está vinculado com 
agente Softex (consultar em 
https://softex.br/agentes/). 

5 2 

Apresentar documento jurídico que comprove 
parceria com um breve descritivo sobre a 
participação ou apoio do Agente Softex no âmbito 
do Programa TechD: declaração emitida pelo 
Agente Softex, Termo de cooperação firmado pelo 
proponente e agente, MoU firmado pelo agente e 
proponente. 

 
18.1.2.	Após	a	análise	documental	e	habilitação	dos	projetos	de	pesquisas	segundo	critérios	do	item	18.1.1	
os	projetos	serão	classificados	da	seguinte	forma: 

a. Ranking	geral	dos	Proponentes	dos	Projetos	de	Pesquisa,	de	forma	que	o	1º	colocado	se	refere	ao	de	
maior	pontuação,	seguido	pelos	demais	em	ordem	decrescente.	
b. Ranking	dos	Proponentes	por	linhas	de	pesquisa,	de	forma	que	o	1º	colocado	se	refere	ao	de	maior	
pontuação,	seguido	pelos	demais	em	ordem	decrescente.	
c. A	pontuação	será	definida	por:			

	(nota	de	cada	critério*respectivo	peso)/número	de	critérios	para	essa	fase	 

d. Em	 caso	 de	 empate	 serão	 utilizados	 os	 critérios	 com	 pesos	 de	 maior	 relevância	 em	 ordem	 de	
apresentação	nos	quadros	A	e	B	para	desempate.	

18.2.	AVALIAÇÃO	DOS	PROJETOS	DE	PESQUISA	POR	ICCs	E	EMPRESAS	ÂNCORA 

18.2.1.	Os	critérios	para	Classificação	dos	projetos	na	etapa	de	Avaliação	dos	projetos	de	pesquisa	por	ICCs	e	
Empresas	Âncora	são: 

 

C. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PELAS EMPRESAS ÂNCORA E ICC, CONFORME LINHA DE 
PESQUISA SELECIONADA 

Cada Empresa Âncora e ICC atribuirão uma nota de 0 a 5 para cada item. Sendo 0 pontos para nenhuma 
convergência da proposta com o critério e 5 pontos para total convergência da proposta com o critério, por 
linha de pesquisa selecionada. 

EMPRESA ÂNCORA 

Critérios de avaliação Pontuação Peso 

8. ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA A LINHA DE PESQUISA 
SELECIONADA 

Máximo 5 
pontos 

3 
ESTRATÉGIA e PLANEJAMENTO para desenvolvimento tecnológico e teste da 
solução; 0 a 5 

9. MODELO DE NEGÓCIOS Máximo 35 
pontos 2 
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a) escalabilidade 0 a 5 

b) Segmento de clientes; 0 a 5 

c) Proposta de valor da solução dentro do mercado da empresa âncora; 0 a 5 

e) clareza dos canais de comercialização e distribuição do produto; 0 a 5 

f) tamanho do mercado que atua ou pretende atuar; 0 a 5 

g) grau de inovação (fatores competitivos de diferenciação frente a outras soluções), 
e; 0 a 5 

h) potencial de internacionalização. 0 a 5 

9. ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO Máximo 5 
pontos 

3 

De	90%	a	70%	do	protótipo/produto	está	desenvolvido	para	a	customização	segundo	
a	linha	de	pesquisa	e	teste	da	solução 

5 

De	69%	a	50%	do	protótipo/produto	está	desenvolvido	para	a	customização	segundo	
a	linha	de	pesquisa	e	teste	da	solução 

4 

De 49% a 30% do protótipo/produto está desenvolvido para a customização segundo 
a linha de pesquisa e teste da solução 3 

Menos de 10% do protótipo/produto está desenvolvido para a customização segundo 
a linha de pesquisa e teste da solução 2 

10. EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE Máximo 10 
pontos 

3 a) Pelo menos um dos integrantes da equipe apresenta experiência na(s) 
tecnologia(s) a ser(em) desenvolvida(s) para cada linha de pesquisa inscrita. 

0 A 5 

b) Pelo menos um dos integrantes da equipe apresenta experiência no setor de 
atuação da(s) empresa(s) correspondente(s) à(s) linha(s) de pesquisa inscrita(s). 

0 A 5 

   
INSTITUIÇÃO CREDENCIADA AO CATI 

Critérios de avaliação Pontuação Peso 

11. ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA A LINHA DE PESQUISA 
SELECIONADA 

Máximo 5 
pontos 

3 
ESTRATÉGIA e PLANEJAMENTO para desenvolvimento tecnológico e teste da 
solução; 0 a 5 

12. MODELO DE NEGÓCIOS Máximo 10 
pontos 2 

a) escalabilidade 0 a 5 
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b) grau de inovação (fatores competitivos de diferenciação frente a outras soluções). 0 a 5 

13. ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO Máximo 5 
pontos 

3 

De	90%	a	70%	do	protótipo/produto	está	desenvolvido	para	a	customização	segundo	
a	linha	de	pesquisa	e	teste	da	solução 

5 

De	69%	a	50%	do	protótipo/produto	está	desenvolvido	para	a	customização	segundo	
a	linha	de	pesquisa	e	teste	da	solução 

4 

De 49% a 30% do protótipo/produto está desenvolvido para a customização segundo 
a linha de pesquisa e teste da solução 3 

Menos de 10% do protótipo/produto está desenvolvido para a customização segundo 
a linha de pesquisa e teste da solução 2 

14. EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE Máximo 5 
pontos 

3 

a) Pelo menos um dos integrantes da equipe apresenta experiência na(s) 
tecnologia(s) a ser(em) desenvolvida(s) para cada linha de pesquisa inscrita. 

0 A 5 

 
18.2.2	Durante	a	avaliação	do	Projetos	de	Pesquisa	pelas	Empresas	Âncora	e	ICCs,	em	conformidade	com	o	
item	18.2.1,	os	projetos	serão	classificados	da	seguinte	forma: 

a. A	pontuação	 será	 definida	 por:	 	 (nota	 de	 cada	 critério*respectivo	 peso)/número	 de	 critérios	 para	
essa	fase		
b. Em	 caso	 de	 empate	 serão	 utilizados	 os	 critérios	 com	 pesos	 de	 maior	 relevância	 em	 ordem	 de	
apresentação	no	quadro	C		para	desempate.	

18.2.3.	A	partir	desta	classificação,	as	Empresas	Âncora	e	ICCs	definirão	os	projetos	selecionados	para	a	fase	
de	diligência. 

18.3.	DILIGÊNCIA	ENVOLVENDO	ICCs,	EMPRESAS	ÂNCORA	E	PROPONENTES	DOS	PROJETOS	DE	PESQUISA. 

18.3.1.	Na	fase	de	diligência	ocorrerão	reuniões	presenciais	ou	online	entre	os	proponentes	cujos	projetos	
foram	pré	selecionados,	Empresas	Âncora	e	ICCs,	conforme	detalhado	no	item	3.7. 

18.3.2.	Após	a	realização	das	reuniões	as	Empresas	Âncora	e	ICCs	poderão	selecionar	até	3	propostas	para	
cada	linha	de	pesquisa,	ressalvado	o	disposto	no	item	3.6.3.	do	Edital.	
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18.4.	SELEÇÃO	DE	PROJETOS	DE	PESQUISA	PARA	PROGRAMA	TECHD 

18.4.1.	Os	critérios	para	seleção	dos	projetos	que	participarão	do	Programa	TechD	são:	 

 

 

D. CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO NA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA TECHD 

 
CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 2 CRITÉRIO 3 CRITÉRIO 4 CRITÉRIO 5 CRITÉRIO 6 

 

Posicionamento 
no ranking 
durante a etapa 
de classificação 
das propostas, 
por linha de 
pesquisa 

Posicionamento 
no ranking 
durante a etapa 
de avaliação 
junto às 
Empresas 
Âncora e ICCs, 
por linha de 
pesquisa 

Posicionamento 
no ranking da 
empresa âncora 
no Edital 12/2018 
Tecnologias 
Digitais 
Emergentes, 
disponível em 
www... 

Posicionamento 
no ranking da 
ICC durante a 
Chamada para 
habilitação das 
Instituições 
Credenciadas ao 
CATI junto ao 
Programa 
Prioritário Softex 

Investimento 
proporcionado 
pela Empresa 
âncora no 
âmbito do 
Programa 
TechD para a 
linha de 
pesquisa 
avaliada 

Investimento 
proporcionado 
pelo 
proponente do 
projeto de 
pesquisa para a 
linha de 
pesquisa 
avaliada 

 

Posição 1º a 15º = 
10 pontos 

Posição 1º a 5º = 
10 pontos 

Posição 1º a 15º = 
10 pontos 

Posição 1º a 15º = 
10 pontos 

a) De 
R$10.000,00 a 
R$ 50.000,00 = 
2 pontos 

a) De 
R$10.000,00 a 
R$ 50.000,00 = 
2 pontos 

 

Posição 16º a 30º 
= 5 pontos 

Posição 6º a 10º = 
7 pontos 

Posição 16º a 30º 
= 5 pontos 

Posição 16º a 29º 
= 5 pontos 

b) De R$ 
50.001,00 a R$ 
100.000,00 = 4 
pontos 

b) De R$ 
50.001,00 a R$ 
100.000,00 = 4 
pontos 

 

Posição 31º a 45º 
= 4 pontos 

Posição 11º a 15º 
= 5 pontos 

Posição 31º a 44º 
= 3 pontos 

 

c) De R$ 
101.000,00 a R$ 
200.000,00 = 6 
pontos 

c) De R$ 
101.000,00 a R$ 
200.000,00 = 6 
pontos 

 

Posição 46º a 60º 
= 2 ponto 

Posição 16º a 30º 
= 2 pontos 

  

d) De R$ 
201.000,00 a R$ 
300.000,00 = 8 
pontos 

d) De R$ 
201.000,00 a R$ 
300.000,00 = 8 
pontos 

 

A partir da 61º = 1 
ponto 

A partir da 31º = 1 
ponto 

  

e) De R$ 
301.000,00 a R$ 
500.000,00 = 10 
pontos 

e) De R$ 
301.000,00 a R$ 
500.000,00 = 10 
pontos 

     

f) Acima de 
500.001,00 = 20 
pontos 

f) Acima de 
500.001,00 = 20 
pontos 

Peso 3 3 2 1 3 3 
 
	

18.4.2.	A	classificação	dos	projetos	de	pesquisa	selecionados	ocorrerá	da	seguinte	forma: 

a. (nota	de	cada	critério*respectivo	peso)/número	de	critérios	para	essa	fase;		
b. Em	 caso	 de	 empate	 serão	 utilizados	 os	 critérios	 com	 pesos	 de	 maior	 relevância	 em	 ordem	 de	
apresentação,	conforme	o	disposto	no	quadro	D.		
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18.4.3.	A	classificação	dos	projetos	de	pesquisa	nesta	última	fase	de	seleção	será	geral	e		envolverá		todos	os	
projetos	 e	 linhas	 de	 pesquisa	 correspondentes,	 e	 se	 limitará	 ao	máximo	 de	 recursos	 financeiros	 a	 serem	
aportados	para	cada	empresa	âncora	pela	Softex. 

 
 

DIÔNES	DOS	SANTOS	LIMA 
VICE-PRESIDENTE 

Brasília,	03	de	abril	de	2019	
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1. Chamadas do Programa TechD 
 
O Programa TechD possui 3 (três) editais para seleção dos grupos chave responsáveis pela execução conjunta 
dos projetos de inovação de que trata este Programa. Nas fases anteriores do Programa TechD (Fase 1 e Fase 
2) as ICCs  e as Empresas Âncora apoiaram a Softex na definição dos temas para as “linhas de pesquisa” do 
programa “TechD” em parceria com as Instituições Credenciadas ao CATI (ICC), que exerceram papel de 
Instituições de Apoio para desenvolvimento tecnológico, no Programa TechD.  
 
FASE 1: A primeira chamada teve por objetivo habilitar instituições credenciadas ao Comitê da Área de 
Tecnologia da Informação (CATI) para identificação de suas áreas de atuação e projetos desenvolvidos nas 
esferas de conhecimento e tecnologia referentes a Internet das Coisas (IoT), mobilidade, energia e saúde a 
serem selecionados por meio deste Edital, promovido no âmbito do Programa Prioritário Softex, cujo valor 
previsto é de R$ 5.373.970,00 (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil, e novecentos e setenta 
reais).  Após a habilitação das Instituições Credenciadas ao CATI (ICC), as mesmas foram selecionadas para 
atuarem como Instituições de Apoio aos projetos de pesquisa que serão selecionados nesta terceira chamada 
voltada para Tecnologias Digitais Emergentes, que tem como propósito fomentar maior integração entre as 
ICC, empresas de grande, médio e pequeno porte, para a execução de projetos de pesquisa. 
 
FASE 2: A segunda chamada teve por objetivo selecionar empresas do setor produtivo, denominadas por 
“Empresas Âncora”, que apoiaram a Softex na definição dos temas para as “linhas de pesquisa” do programa 
“TechD” em parceria com as Instituições Credenciadas ao CATI (ICC) habilitadas no Programa Prioritário Softex 
por meio do primeiro edital da Chamada para Habilitação das Instituições Credenciadas ao CATI no Programa 
Prioritário Softex. As Empresas Âncora que se candidataram na segunda chamada se comprometeram a testar 
as tecnologias desenvolvidas e/ou investirem nos projetos de interesse por meio de: teste de soluções 
desenvolvidas durante a execução do projeto; e/ou investimento nos Projetos de Pesquisa de seu interesse; 
 
FASE 3: Esta terceira chamada tem por objetivo selecionar projetos de pesquisa e desenvolvimento propostos 
por startups, empresas incubadas, grupos de pesquisa, empresas de TI ou consórcio de empresas de TI, 
definidos neste Edital como Proponentes dos Projetos de Pesquisa, conforme as linhas de pesquisa definidas 
pelas empresas âncora e as respectivas ICCs selecionadas pelas mesmas para o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas, implementação de teste de soluções e/ou investimento.   
 
 

2. Áreas Prioritárias 
 
As áreas prioritárias deste edital foram definidas em consonância com as diretrizes estratégicas norteadoras 
do Programa Prioritário Softex e as áreas temáticas consideradas prioritárias pelo Comitê da Área de 
Tecnologia da Informação (CATI), vinculado à Secretaria de Políticas de Digitais (SEPOD). 
 
Dessa forma, as áreas prioritárias desta chamada são: 
 

a) Internet das Coisas (IoT) 
b) Energia 
c) Mobilidade 
d) Saúde 
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3. Próximos Passos 
 
De acordo com o cronograma de datas do item 3.1 deste Edital, após a seleção dos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento propostos por startups, empresas incubadas, grupos de pesquisa, empresas de TI ou 
consórcio de empresas de TI, são consideradas como próximas etapas do Programa TechD: 
 
a. Submissão de Propostas e Projetos de Pesquisa; 
b. Análise Documental e Habilitação das Propostas; 
c. Divulgação dos Projetos de Pesquisa Habilitados;  
d. Avaliação dos Projetos de Pesquisa por ICCs e Empresas  Âncora;  
e. Divulgação dos Projetos de Pesquisa Pré Selecionados; 
f. Diligência ICCs, Empresas Âncora e Proponentes dos Projetos de Pesquisa; 
g. Divulgação dos Projetos de Pesquisa Selecionados para Participação no TechD; 
h. Formalização e Assinatura do Termo de Cooperação entre a Softex, Empresa Âncora, ICC e Proponente 
do Projeto de Pesquisa; 
i. Desenvolvimento dos Projetos de Pesquisa em Conjunto com a Empresa Âncora selecionada, ICC e 
respectivos Proponentes; 
j. Prazo para Equipes e Empresas Estrangeiras Estabelecerem Endereço Fiscal no Brasil. 
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ANEXO II –  
LINHAS DE PESQUISA 

  



ÁREA 
TEMÁTICA Nº TECNOLOGIA DE INTERESSE E SUBTEMAS LINHA DE PESQUISA ICC EMPRESA ÂNCORA

INVESTIMENTO 
DE  ATÉ $

POSSUI 
CONTRAT

O DE 
EXCLUSIVI

DADE?

IOT 1

. Agrotech

. Industria 4.0

. SmartCity

Telemetria e Sistema de Comunicação
Cesar – Centro de Estudos 
e Sistemas Avançados do 

Recife
POSITIVO R$ 2.000.000,00 -

IOT 2 ◼  Soluções de energia renováveis Sistemas de análise / simulação para novo modelo de precificação do sistema elétrico (PLD horário)

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 3 ◼  Emissão de Alertas e Previsão 
(Inteligência Artificial)

Análise de performance de equipamentos para emissão de alertas em desconformidades permitirão o melhor planejamento 
de manutenções e reposições de equipamentos, antecipando reposições emergências em situações críticas. Com isto, 

pretendemos melhorar a alocação de recursos, a redução de penalidades regulatórias e melhorar a rentabilidade da 
operação de empresas de infraestrutura crítica, como geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia.

Fumsoft- Sociedade 
Mineira De Software

AXXIOM SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS S.A. 500.000,00 -

IOT 4  ◼  Plataforma de integração e 
conectividade para soluções IoT

Aplicativo de checkout mobile (IOT) para recebimento de pagamentos. 

Vendas de Produtos no Varejo
A ideia é montar um aplicativo de checkout mobile (IOT)para recebimento de pagamentos com cartão de crédito e débito, 
em lojas de varejo, permitido ao cliente não depender de uma fila de caixa, pois o memso estaria espalhado pela loja. O 

aplicativo poderá ser utilizado pelo próprio vendedor, agilizando o completo atendimento do cliente. Tecnollogias 
habilitadoras: Middleware IOT, RFId eNFC.

Instituto Atlântico Tecno Industria e Comercio de 
Computadores Ltda - -

IOT 5

◼  Tecnologia Embarcada – 
Soluções IoT associada a IA 

Inteligência Artificial 

◼  Soluções IoT para automação 
de máquinas

Aplicativo mobile e web de gestão e vendas de produtos de lojas físicas e virtuais, que possuam:

◼  Dispositivos e totens para apresentação de conteúdos e produtos digitais para Omnichannel. 

◼  Aplicativo mobil e web de apresentação de produtos digitalizados com catálogo digital animado para Omnichannel 

◼  Simulador de ambiente decorado 

◼  Espelho provador 

◼  Configurador de móveis 

◼  Feira Virtual 

◼  Showroom Virtual multiambientes foto e render 360 graus. - 

◼  APIs integração Ominichannel

Senai Londrina GTI Gestão da Tecnologia da 
Informação Ltda R$50.002,00 -

IOT 6 ◼  Soluções de energia renováveis Sistemas de armazenamento de informações de medição, no PIMs

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 7 ◼  Automação da produção 
aplicando IoT

Temos uma linha de produção que faz a conectorização (ou seja, monta conectores nas pontas dos cabos ópticos e de 
cobre) e realiza outras montagens como caixas de emenda, tomadas ópticas, etc. Grande parte dessa linha depende de 

processos manuais. Nossa demanda é então por automação de alguns processos mais críticos (que demandam precisão, 
tomam muito tempo, ou estão sujeitos a erros), controle e otimização da produção através de aplicações IoT.

Senai Londrina Furukawa Electric Latam S.A. até 
R$200.000,00 -



IOT 8

◼  Soluções de TI Bimodal

◼  Soluções para Suporte a 
Aplicações em IOT

◼  Hardware para Eletroeletronicos

◼  Tecnologia Embarcada - 
Soluções IoT associada a 

Inteligência Artificial 

◼  Soluções IoT para automação 
de máquinas

◼  Soluções IoT para iluminação 
pública

◼  Soluções IoT para 
monitoramento de equipamentos

◼  Soluções em IoT para 
Segurança da Informação

◼  Beacons aplicados ao Turismo

◼  Soluções de hardware usando 
sensores para obtenção de dados

◼  Soluções IoT para 
Conectividade e controle de acesso 

e mobilidade

◼  Soluções IoT para controle de 
temperatura e umidade

◼  Soluções IoT para controle e 
armazenamento de dados agrícolas 

em agricultura de precisão

◼  Soluções IoT para controle 
remoto e monitoramento de 

equipamentos

◼  Soluções IoT para Smartie 
Cities

Buscamos desenvolvimento conjunto de novas tecnologias e novos modelos de negócio para agregação de serviços de 
valor adicionado em TI utilizando convergência de TI com Telecom e a operação de Telecom como canal de revenda e 

distribuição destas tecnologias. Além disso, buscamos prover serviços de conectividade associados, modelos de negócio de 
operação de redes LP-WAN como LORA e Sigfox e modelos de negócio na área de Cidades Inteligentes e Iluminação 

Pública Inteligente. O objetivo é que a Sercomtel agregue novos serviços em seu portfólio tornando-se um marketplace de 
serviços digitais e que, ao apoiar projetos de pesquisa, possa obter condições comerciais melhor no licenciamento ou 

revenda destas tecnologias

Inatel SERCOMTEL PARTICIPACOES 
S/A - -

IOT 9

◼  BigData /Analytics

◼  Soluções de Inteligência 
Artificial

A solução a ser desenvolvida consiste no uso de dispositivos inteligentes de medição de energia elétrica (IoTs) associados a 
análise avançada de bases de dados estruturadas e desestruturadas (BigData /Analytics) para que através da 

desagregação de cargas os varejistas possam otimizar a configuração de uso da energia de maneira sustentável, eficiente e 
corretamente tributada pela natureza do uso. Pretende-se desenvolver modelo de negócios em que o sistema será 

disponibilizado para os varejistas através de modelo de negócio baseado em Saas, incluindo serviço mensal de gestão 
dinâmica da energia e assessoria contínua. O publico alvo do projeto são os mercados e supermercado, padarias, 

açougues, shoppings centers, praças de alimentação entre outros.

Núcleo Softex Campinas Associação Comercial e 
Industrial de Campinas 50.000,00 -

IOT 10

◼  Soluções de hardware usando  
sensores para obtenção de dados.

◼  Tecnologia Embarcada - 
Soluções IoT  associada a 

Inteligência Artificial.

Experiência do usuário omnichannel por geolocalização e ou Beacons para o aplicativoCHKOUT.ME Senai Londrina EDMIR VIECILI FILHO - 
PROMOTOR DE VENDAS 200.000,00 ✓



IOT 11

◼  Lubrificação

◼  Rota
 

◼  TAG RFID

◼  Sensor RFID
 

◼  SAP
 

◼  Ambiente industrial

◼  IoT.

A lubrificação é responsável por mais de um terço das falhas em equipamentos rotativos nas industrias. Falta, excesso ou 
lubrificante incorreto, junto com contaminação do lubrificante são as principais causas. Atualmente, em MA, o controle da 

lubrificação é através de planos automáticos no SAP. Os pontos para lubrificação são agrupados em rotas de forma a 
melhor utilizar o tempo dos lubrificadores. Com a implantação da mobilidade na manutenção gradualmente as rotas estão 

migrando de impressas em papel para os celulares, entretanto ainda dependemos muito do elemento humano. Pontos 
podem ser confirmados mesmo não tendo sido lubrificados ou, se lubrificados, podem ser na quantidade incorreta. Isto 

acontece porque as rotas tem muitos pontos e dependem do conhecimento da área pelo lubrificador. O projeto tem como 
objetivo garantir a qualidade da execução da lubrificação.

Senai Cimatec KLABIN - -

IOT 12 ◼  Soluções para Saúde Gases Medicinais Cesar – Centro de 
Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife

J G MORIYA 
REPRESENTAÇÃO 

IMPORTADO EXPORTADORA 
COMERCIAL LTDA

- -

IOT 13 ◼  Gerenciamento da infraestrutura 
de redes

Solução para monitoramento de switch CITS BRASKEM - -

IOT 14 ◼  Soluções de energia renováveis Sistema para gerenciamento das informações armazenadas, no MES

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 15  ◼  Soluções IoT para mobilidade Iluminação Inteligente (UNIDADE AUTÔNOMA DE CONTROLE POR MGFV).

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO - UNIDADE 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

Saipher ATC Ltda - -

IOT 16 ◼  Indústria 4.0 Connected worker (segurança), integração com sistemas legados (da automação). CITS BRASKEM - -

IOT 17 ◼  Soluções IoT para Smart Cities Desenvolvimento de soluções Smartgrid para cidades inteligentes FUNDAÇÃO PARQUE 
TECNOLÓGICO ITAIPU 

– BRASIL
Furukawa Electric Latam S.A. até 

R$200.000,00 -

IOT 18 ◼  Soluções de IoT de redes de 
sensores inteligentes

IoT para programação otimizada de limpeza de espelhos de moinhos de cimento. Senai Cimatec VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 19 ◼  Soluções de IoT de redes de 
sensores inteligentes

IoT para rastreabilidade e otimização da movimentação interna de materiais na indústria cimenteira Senai Cimatec VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 20 ◼  Soluções IoT para Smart Cities Desenvolvimento de soluções Smartgrid para áreas rurais FUNDAÇÃO PARQUE 
TECNOLÓGICO ITAIPU 

– BRASIL
Furukawa Electric Latam S.A. até 

R$200.000,00 -

IOT 21

◼  Soluções de hardware usando  
sensores para obtenção de dados.

◼  Tecnologia Embarcada - 
Soluções IoT  associada a 

Inteligência Artificial.

Experiência do usuário Machine Learning e Big Data para o aplicativo CHKOUT.ME Senai Londrina EDMIR VIECILI FILHO - 
PROMOTOR DE VENDAS 200.000,00 ✓

IOT 22 ◼  Soluções IOT para automação 
de máquinas

 Automação No Abastecimento E Descarregamento De Peças Em Todas As Máquinas Senai Londrina Caemmun Industria e Comercio 
de Móveis Ltda - -

IOT 23

◼  Soluções para saúde: 
monitoramento de gases medicinais 
em hospitais; Interconectividade de 

plataformas de IoT e dispositivos

Entender como é feito o monitoramento (sensores utilizados e se existe alguma tipo de alarme) bem como entender o uso 
na indústria (em plantas para evacuação, por exemplo)

Cesar – Centro de 
Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife

BRASKEM - -

IOT 24

 ◼  Soluções IoT para 
monitoramento de resistencia 
interna de baterias e da rede 

elétrica 

Monitoramento de resistência interna de baterias.
Testar  dispositivos capazes de serem instalados em baterias de chumbo ácidos sejam que possam medir sua resistência 

interna e transmitir via web a um ambiente de coleta de dados e avaliação.
Núcleo Softex Campinas Produtos Eletrônicos FRATA - -

IOT 25 ◼  Soluções IOT para automação 
de máquinas

MOVIMENTAÇÃO DE PILHAS DE PEÇAS NA EMPRESA, PARA ABASTECIMENTO E SINALIZAÇÃO PARA NÃO PARAR 
MÁQUINAS Senai Londrina Caemmun Industria e Comercio 

de Móveis Ltda - -



IOT 26

◼  Lubrificação

◼  Rota
 

◼  TAG RFID

◼  Sensor RFID
 

◼  SAP
 

◼  Ambiente industrial

◼  IoT.

A lubrificação é responsável por mais de um terço das falhas em equipamentos rotativos nas industrias. Falta, excesso ou 
lubrificante incorreto, junto com contaminação do lubrificante são as principais causas. Atualmente, em MA, o controle da 

lubrificação é através de planos automáticos no SAP. Os pontos para lubrificação são agrupados em rotas de forma a 
melhor utilizar o tempo dos lubrificadores. Com a implantação da mobilidade na manutenção gradualmente as rotas estão 

migrando de impressas em papel para os celulares, entretanto ainda dependemos muito do elemento humano. Pontos 
podem ser confirmados mesmo não tendo sido lubrificados ou, se lubrificados, podem ser na quantidade incorreta. Isto 

acontece porque as rotas tem muitos pontos e dependem do conhecimento da área pelo lubrificador. O projeto tem como 
objetivo garantir a qualidade da execução da lubrificação.

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI KLABIN - -

IOT 27

◼  Tecnologia Embarcada – 
Soluções IoT associada a IA 

Inteligência Artificial 

◼  Soluções IoT para automação 
de máquinas

Plataforma de Inovação e Transformação Digital, que possuam:

◼  Solução tecnológica que transforma a ideação em IoT com aplicativo móvel, passando por design thinking, canvas, 
prototipação, desenvolvimento e testes. 

◼  Plataforma SaaS com Tecnologia Embarcada de IA Inteligência Artificial que gerencia e controla todo o processo de 
inovação e transformação digital da ideação até a entrega do IoT com aplicativo. 

◼  Armazenamento de dados de sensores via protocolo MQTT, persistência dos dados armazenados em formato Big Data, 
algoritmo IA de análise e apresentação das informações. 

◼  Geração de aplicativo multidispositivos, multiempresa, multiplataforma Android e IOS

Senai Londrina GTI Gestão da Tecnologia da 
Informação Ltda R$50.002,00 -

IOT 28

◼  Lubrificação

◼  Rota
 

◼  TAG RFID

◼  Sensor RFID
 

◼  SAP
 

◼  Ambiente industrial

◼  IoT.

A lubrificação é responsável por mais de um terço das falhas em equipamentos rotativos nas industrias. Falta, excesso ou 
lubrificante incorreto, junto com contaminação do lubrificante são as principais causas. Atualmente, em MA, o controle da 

lubrificação é através de planos automáticos no SAP. Os pontos para lubrificação são agrupados em rotas de forma a 
melhor utilizar o tempo dos lubrificadores. Com a implantação da mobilidade na manutenção gradualmente as rotas estão 

migrando de impressas em papel para os celulares, entretanto ainda dependemos muito do elemento humano. Pontos 
podem ser confirmados mesmo não tendo sido lubrificados ou, se lubrificados, podem ser na quantidade incorreta. Isto 

acontece porque as rotas tem muitos pontos e dependem do conhecimento da área pelo lubrificador. O projeto tem como 
objetivo garantir a qualidade da execução da lubrificação.

Senai Londrina KLABIN - -

IOT 29

◼  Soluções de hardware usando  
sensores para obtenção de dados.

◼  Tecnologia Embarcada - 
Soluções IoT  associada a 

Inteligência Artificial.

Abertura de portas e acesso via Bluetooth NFC e ou RFID e ou Beacons para o aplicativoCHKOUT.ME Senai Londrina EDMIR VIECILI FILHO - 
PROMOTOR DE VENDAS 200.000,00 ✓

IOT 30

◼  Soluções de hardware usando  
sensores para obtenção de dados.

◼  Tecnologia Embarcada - 
Soluções IoT  associada a 

Inteligência Artificial.

Hub de gestão de programas de fidelidade e cashback para o aplicativo CHKOUT.ME Senai Londrina EDMIR VIECILI FILHO - 
PROMOTOR DE VENDAS 200.000,00 ✓



IOT 31

◼  Industria 4.0

◼ Sistemas Ciberfísicos

◼ Sistemas de identificação por 
radiofrequencia

◼ Soluções IoT para 
Conectividade e controle de acesso 

e mobilidade

◼ Soluções RFID

◼ Tecnologias de rastreamento e 
identificação

◼ Hardware para Eletroeletronicos

A Embraer, dentro de sua estratégia de Manufatura, estabeleceu o Desafio Manufatura 4.0 que tem por objetivo adequar a 
realidade da indústria aeronáutica transformando suas operações em fábricas conectadas e inteligentes. A fábrica de tubos 
de aeronaves é uma das plantas pilotos que a Embraer escolheu para validação e implantação de novas tecnologias que 

agregam valor para a produção. O processo de fabricação de tubos envolve as etapas de corte de matéria prima, 
conformação, medição, tratamento de superfícies, end-forming, identificação e avaliação de conformidade. Atualmente, a 

Embraer fabrica mais de 6000 diferentes tubos para suas aeronaves, feitos de diferentes materiais, como aço inox, alumínio 
e titânio e nas mais diversas formas e diâmetros. Devido a particularidades dos produtos fabricados, que por vezes são 
bastante similares e, portanto, difíceis de se diferenciar visualmente, faz-se necessário usar artifícios como marcações 

temporárias nos tubos e amarrar cópias das ordens de produção para evitar que os tubos se percam. Para o presente edital, 
a Embraer propõe um case de utilização da tecnologia IoT voltado para as aplicações industriais no contexto do processo de 

fabricação de tubos: Este desafio consiste no rastreamento dinâmico dos tubos durante as diversas etapas do processo 
produtivo atendendo às especificidades que o processo de produção impõe, como por exemplo: imersão em água durante 

testes de pressão e vazamento, particionamento de um tubo de matéria prima em diversos tubos menores, contato com óleo 
de lubrificação durante o processo de dobra, imersão em tanque de banho químico para tratamento de superfícies, dentre 
outros. A solução a ser desenvolvida deve ser capaz de prover a localização do tubo durante a fabricação, mas deverá ser 

removida do produto ao final do processo, não sendo permitido que se integre como um produto avião.

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

EMBRAER S.A. - -

IOT 32 ◼ Soluções IOT para automação 
de máquinas

Regulagem Automática Das Máquinas (Espessura, Velocidade, Dimensões) Senai Londrina Caemmun Industria e Comercio 
de Móveis Ltda - -

IOT 33

◼  Tecnologia Embarcada – 
Soluções IoT associada a IA 

Inteligência Artificial 

◼  Soluções IoT para automação 
de máquinas

Robot móvel Colaborativo para Picking na Indústria 4.0:

◼  Plataforma SaaS com Tecnologia Embarcada de IA Inteligência Artificial que gerencia e controla todo o processo de 
inovação 

◼  Desenvolvimento de plataforma robótica móvel com capacidade de transporte de 500Kg 

◼  Características de reconhecimento do usuário mediante visão computacional 

◼  Algoritmo de acompanhamento de usuário por limite de proximidade 

◼  Reconhecimento e desvio de obstáculos na modalidade follower

Senai Londrina GTI Gestão da Tecnologia da 
Informação Ltda R$50.002,00 -

IOT 34 ◼  Sensores de Automação 
Industrial

Manutenção preditiva, alarmes de segurança para planta produtiva, monitoramento de processos, sensores wireless FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI BRASKEM - -

IOT 35 ◼  Sensores de Automação 
Industrial

Manutenção preditiva, alarmes de segurança, monitoramento de processos, sensores wireless Instituto Recôncavo BRASKEM - -

IOT 36 ◼  Sistemas de identificação por 
radiofrequência (RFID)

Comparação do RFID com outras soluções (lora e BLE)  FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI BRASKEM - -

IOT 37 ◼  Soluções IoT para agricultura

Solução para monitoramento móvel do solo.
O objetivo é desta iniciativa é desenvolver uma solução onde os agrônomos, técnicos e outros envolvidos no setor, através 
de um dispositivo móvel podem ter acesso a dados do solo, coletados através de sensores, para preparar para a aplicação 
de produtos (ex calcário). Com isto serão indicados como devem ser aplicados os produtos e as boas práticas para casos 
padrões de cultivo/solo. Dados relacionados ao Cultivo podem ser incluídos também. Finalmente, são coletados dados de 

produção e qualidade dos produtos versus as práticas utilizadas, dando assim subsídios para a melhoria operacional, 
assegurando maior competitividade de fazendas, além de gerar benchmarking entre diferentes produtores - práticas, 

publicado em portal na Internet. 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO - UNIDADE 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 38 ◼  Soluções de energia renováveis Sistema para análise da energia elétrica utilizada pelos consumidores, BigData-Analytics.

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 39 ◼  RFID Sistemas de idenficação por radiofrequência (RFID) FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI

TS Eletronic do Brasil Industria e 
Comércio Ltda - -

IOT 40

. Agrotech

. Industria 4.0

. SmartCity

Telemetria e Sistema de Comunicação Fundação Paulo Feitosa - 
FPF TECH POSITIVO R$ 2.000.000,00 -

IOT 41 ◼  Soluções de hardware usando 
sensores para obtenção de dados

Soluções IoT de redes de sensores inteligentes Instituto Recôncavo Furukawa Electric Latam S.A. até 
R$200.000,00 -



IOT 42

◼  Soluções IoT para 
armazenamento e captação de 

energia

◼  Soluções IoT para 
Conectividade e controle de acesso 

e mobilidade

◼  Industria 4.0

◼  Sistema de monitoramento de 
solo

◼  Soluções de IA e captação de 
imagens, monitoramento e 

mapeamento aéreo por meio de 
drones

◼  Deep Learning para 
manutenção preditiva

◼  Sistemas Autônomos 
Integrados a Rede de Sensores e 

Cidades Inteligentes

◼  Sistemas de identificação por 
radiofrequência (RFID)

◼  Soluções Big Data

◼  Soluções de Machine Learning

Soluções RFID para Gestão de Ativos Senai Cimatec Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
✓

IOT 43

. Agrotech

. Industria 4.0

. SmartCity

Telemetria e Sistema de Comunicação Instituto Eldorado de 
Pesquisas POSITIVO R$ 2.000.000,00 -

IOT 44

◼  Soluções IoT para 
armazenamento e captação de 

energia

◼  Soluções IoT para 
Conectividade e controle de acesso 

e mobilidade

◼  Industria 4.0

◼  Sistema de monitoramento de 
solo

◼  Soluções de IA e captação de 
imagens, monitoramento e 

mapeamento aéreo por meio de 
drones

◼  Deep Learning para 
manutenção preditiva

◼  Sistemas Autônomos 
Integrados a Rede de Sensores e 

Cidades Inteligentes

◼  Sistemas de identificação por 
radiofrequência (RFID)

◼  Soluções Big Data

◼  Soluções de Machine Learning

Sistemas de comunicação (rádio, firmware) para viabilização de rede em obras remotas. Instituto Eldorado de 
Pesquisas

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
✓



IOT 45 ◼  Tecnologias de rastreamento e 
identificação

 pessoas/assets/genealogia do produto (inclusive soluções em blockchain). Temos também o interesse em criar um tipo de 
"amazon go" para o almoxerifado.

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI BRASKEM - -

IOT 46

. Agrotech

. Industria 4.0

. SmartCity

Telemetria e Sistema de Comunicação

FUNDAÇÃO CERTI (FUND 
CENTROS DE REFERÊNCIA 

EM TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

POSITIVO R$ 2.000.000,00 -

IOT 47

◼  Tecnologia Embarcada – 
Soluções IoT associada a IA 

Inteligência Artificial 

◼  Soluções IoT para automação 
de máquinas

◼  2 scanners IoT automatizados de captação de imagens para automação da digitalização de produtos físicos da
Indústria e Varejo 4.0 para uso Ominichannel;

◼  sistemas de processamento de imagens com IA Inteligência Artificial automatizada e semi-automatizada para
criação de conteúdos e produtos digitais 2D, 3D, renderização (PBR), aplicação de multiplas cores e texturas,

volumetria 3d (HD Hight Definicion), foto e render 360 graus e normal, video giro no eixo, 360 graus e normal com
tool tip e holografia para Ominichannel;

Senai Londrina GTI Gestão da Tecnologia da 
Informação Ltda R$50.002,00 -

IOT 48

◼  Tecnologia Embarcada – 
Soluções IoT associada a IA 

Inteligência Artificial 

◼  Soluções IoT para automação 
de máquinas

◼  Dispositivos e totens para apresentação de conteúdos e produtos digitais para Omnichannel. 

◼  Aplicativo mobil e web de apresentação de produtos digitalizados com catálogo digital animado para Omnichannel 

◼  Simulador de ambiente decorado - espelho provador 

◼  Configurador de móveis 

◼  Feira Virtual 

◼  Showroom Virtual multiambientes foto e render 360 graus. 

◼  APIs integração Ominichannel

Senai Londrina GTI Gestão da Tecnologia da 
Informação Ltda R$50.002,00 -

IOT 49

◼  Gerenciamento da infraestrutura 
de redes; 

◼  Configuração equipamentos de 
uma rede GPON;

◼  Indústria 4.0;

Aplicações de IoT e BigData para otimização da produção CITS Furukawa Electric Latam S.A.

IOT 50

. Agrotech

. Industria 4.0

. SmartCity

Telemetria e Sistema de Comunicação CITS POSITIVO R$ 2.000.000,00

IOT 51

◼  Sistemas de idenficação por 
radiofrequência (RFID) 

◼  Tecnologias de rastreamento e 
idenficação;

Inversores e sensores eletrônicos:

◼  Dispositivos de automação
◼  Softwares para integração 
◼  Tecnologia MOS ou IGBT

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI

TS Eletronic do Brasil Industria e 
Comércio Ltda - -

IOT 52 ◼  Soluções de IoT de redes de 
sensores inteligentes  IoT para comprovação do volume de concreto fresco no ato da entrega ao cliente Senai Cimatec VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - -

IOT 53 ◼  Soluções IoT para Smart Cities Novos produtos de IoT para Cidades Inteligentes
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Furukawa Electric Latam S.A. até 
R$200.000,00 -



IOT 54

◼  Industria 4.0

◼ Telemetria Automotiva

◼  Paineis de energia fotovoltaica e 
monitoramento da energia com smartphone

◼ Soluções IoT para monitoramento da rede 
elétrica

◼ Hardware para Eletroeletronicos

◼ Soluções em IoT para automação 
residencial

◼ Soluções IoT para Conectividade e 
controle de acesso e mobilidade

◼ Sistemas de comunicação ( rádio, 
firmware)

◼ Soluções IoT para iluminação pública

◼ Soluções RFID

IoT para controle de funcionamento, monitoramento, parametrização de eletrodomésticos

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

Emicol

IOT 55

◼  Industria 4.0

◼ Telemetria Automotiva

◼  Paineis de energia fotovoltaica e 
monitoramento da energia com smartphone

◼ Soluções IoT para monitoramento da rede 
elétrica

◼ Hardware para Eletroeletronicos

◼ Soluções em IoT para automação 
residencial

◼ Soluções IoT para Conectividade e 
controle de acesso e mobilidade

◼ Sistemas de comunicação ( rádio, 
firmware)

◼ Soluções IoT para iluminação pública

◼ Soluções RFID

IoT para controle de funcionamento, monitoramento, parametrização de eletro comerciais (equipamentos para redes de 
FAST FOOD, Refrigeração comercial, etc)

Instituto Eldorado de 
Pesquisas Emicol

IOT 56

◼  Industria 4.0

◼ Telemetria Automotiva

◼  Paineis de energia fotovoltaica e 
monitoramento da energia com smartphone

◼ Soluções IoT para monitoramento da rede 
elétrica

◼ Hardware para Eletroeletronicos

◼ Soluções em IoT para automação 
residencial

◼ Soluções IoT para Conectividade e 
controle de acesso e mobilidade

◼ Sistemas de comunicação ( rádio, 
firmware)

◼ Soluções IoT para iluminação pública

◼ Soluções RFID

Software de Segundo nível para gerenciamento de equipamentos de refrigeração para aplicações comerciais e industriais Núcleo Softex Campinas Emicol



IOT 57

◼  Industria 4.0

◼ Telemetria Automotiva

◼  Paineis de energia fotovoltaica e 
monitoramento da energia com smartphone

◼ Soluções IoT para monitoramento da rede 
elétrica

◼ Hardware para Eletroeletronicos

◼ Soluções em IoT para automação 
residencial

◼ Soluções IoT para Conectividade e 
controle de acesso e mobilidade

◼ Sistemas de comunicação ( rádio, 
firmware)

◼ Soluções IoT para iluminação pública

◼ Soluções RFID

Software para reconhecimento e controle de voz, digitais, etc para aplicações em eletrodomésticos, eletro comerciais, 
controle de acesso, entre outros FACENS Emicol

IOT 58

◼  Industria 4.0

◼ Telemetria Automotiva

◼  Paineis de energia fotovoltaica e 
monitoramento da energia com smartphone

◼ Soluções IoT para monitoramento da rede 
elétrica

◼ Hardware para Eletroeletronicos

◼ Soluções em IoT para automação 
residencial

◼ Soluções IoT para Conectividade e 
controle de acesso e mobilidade

◼ Sistemas de comunicação ( rádio, 
firmware)

◼ Soluções IoT para iluminação pública

◼ Soluções RFID

Software para Controle de fluxo de entrada e saída de energia em baterias de lítio para aplicações em eletro mobilidade e 
eletro comerciais. SOFTSUL Emicol

IOT 59

◼  Industria 4.0

◼ Telemetria Automotiva

◼  Paineis de energia fotovoltaica e 
monitoramento da energia com smartphone

◼ Soluções IoT para monitoramento da rede 
elétrica

◼ Hardware para Eletroeletronicos

◼ Soluções em IoT para automação 
residencial

◼ Soluções IoT para Conectividade e 
controle de acesso e mobilidade

◼ Sistemas de comunicação ( rádio, 
firmware)

◼ Soluções IoT para iluminação pública

◼ Soluções RFID

IoT para otimização, conforto e segurança para instalações domésticas, comerciais e industriais.
Cesar – Centro de 

Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife

Emicol

IOT 60

. Agrotech

. Industria 4.0

. SmartCity

Telemetria e Sistema de Comunicação

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO - UNIDADE 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

POSITIVO R$ 2.000.000,00



IOT 61

. Agrotech

. Industria 4.0

. SmartCity

Telemetria e Sistema de Comunicação SAPIENTIA POSITIVO R$ 2.000.000,00

ENERGIA 1
◼  Soluções em Energia 

Renovável / Soluções de Energia 
Eólica

A Spin já implantou mais de 1 GW em parques eólicos, no sul e nordeste do Brasil. Neste projeto pretende-se criar 
componentes para automatizar parques eólicos usando qualquer aerogerador e desenvolver um "data lake" global a todos 
os aerogeradores, para aplicar algoritmos de inteligência artificial (machine learning) visando melhorar o desempenho dos 

parques, assim como os procedimentos de manutenção. Esse "data lake" também será usado para gerar dashboards 
orientados a operação, pós operação, manutenção e gestão.

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

Spin Engenharia de Automação 170000 -

ENERGIA 2

◼  Soluções de monitoramento e 
controle de energia & Redes

◼  Inteligentes de Distribuição

A Spin integrou a seu SCADA a solução Open DSS do EPRI que suporta a maioria das análises em regime permanente 
senoidal (RMS) comumente realizadas para análise e planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica. Além 

disso, o Open DSS é capaz de realizar novos tipos de análises que são necessárias para atender as necessidades futuras 
relacionadas as Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid). Este projeto se propõe a criar componentes no SCADA para os 

objetos elétricos do Open DSS, tais como, linha, gerador, transformador, carga, alimentador, reator, etc. e com esses 
componentes criar um ADMS com, no mínimo, as funções de processador topológico, estimador de estados, fluxo de 

potência, análise de contingências, FLISR, etc.

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

Spin Engenharia de Automação 170000 -

ENERGIA 3
◼  Tecnologia C# da Microsoft com 

ASP .Net, Plataforma Android e 
RFID

Soluções de eficência de energia 

Utilização da linha de pesquisa em IOT, com o desenvolvimento de sensores inteligentes para controle
e gerenciamento de sistemas climáticos críticos como câmaras de armazenamento de vacinas, locais

onde hajam equipamentos sensíveis a alterações climáticas, controle de itens perecíveis e necessários
para atendimentos de emergência de pacientes, controle mais eficiente dos sistemas de ar

condicionado utilizando-se de variáveis de temperatura e humidade internas e externas, utilizando-se
de machine learning.

Os sensores inteligentes serão desenvolvidos utilizando a plataforma de microcontroladores ARM
Cortex M dotados de conectividade WIFI e linguagem C para microcontroladores ARM. Estes sensores

gerarão informações para uma base de dados central, que será utilizada para a geração de
informações em painéis de controle ou tomada de ações automáticas através de machine learning. O

desenvolvimento do sistema de controle será realizado utilizando-se da tecnologia C# da Microsoft
com ASP .Net, Plataforma Android e RFID.

FACENS
UNIMED DE SOROCABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO

- -

ENERGIA 4 ◼  Soluções de Eficência 
Energética

Reaproveitamento da energia produtiva (ex: nós produzimos muito vapor) FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI BRASKEM - -

ENERGIA 5

◼  Soluções de Eficência 
Energética

◼  Soluções de energia Eólica

◼  Iluminação Inteligente

◼  Energia Fotovoltaica
◼  Sistemas on-grid

◼  Armazenamento de energia 
◼  Tecnologias digitais de iluminação 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI

TS Eletronic do Brasil Industria e 
Comércio Ltda - -

ENERGIA 6 ◼  Soluções IoT para 
Gerenciamento de Energia

 Quais sensores, quais tecnologias, softwares, qual o processo (na nossa produção) que gasta mais energia, para utilizar 
nas nossas subestações

(gostariamos de conhecer cases de uso).
Instituto Recôncavo BRASKEM - -

ENERGIA 7  ◼  Sistema de controle para 
geração de energia

Gestão Integrada de geração de energia de forma sustentável.
Sabendo que 61% da energia elétrica produzida no Brasil, vem das hidroelétricas, e que isto nos deixa suscetíveis
as variações climáticas, aliada ao fato de que se espera um aumento de 3% no consumo de energia até o ano de

2.050, vê-se a oportunidade de desenvolver uma solução que viabiliza e democratiza a produção de energia limpa,
por meio de produtores independentes ou cooperativas, de forma fácil e acessível, revertendo isto em descontos na

energia dos consumidores e gerando lucro para os fornecedores.

Fumsoft- Sociedade 
Mineira De Software E-MOTION STUDIOS LTDA 104000 ✓



ENERGIA 8

◼  Fontes renováveis de energia

◼  Smart Grid - Tecnologias rede 
elétrica inteligente

◼  Soluções de Eficência 
Energética

◼  Soluções de eficiência e 
segurança energética

◼  Soluções de energia renováveis

◼  Soluções de energias 
alternativas - Fotovoltaica

◼  Soluções de controle e medição 
energética

◼  Soluções de Medidores 
Inteligentes

Soluções de Eficência Energética
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

SERCOMTEL PARTICIPACOES 
S/A - -

ENERGIA 9

◼  Soluções de eficência de 
energia Eólica

◼  Soluções de eficência de 
energia Solar

◼  Soluções de eficência 
energética

Soluções de Armazenamento Energético
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
✓

ENERGIA 10

◼  Soluções de eficência de 
energia Eólica

◼  Soluções de eficência de 
energia Solar

◼  Soluções de eficência 
energética

Arquitetura de bateria de íons lítio
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

ENERGIA 11

◼  Soluções de eficência de 
energia Eólica

◼  Soluções de eficência de 
energia Solar

◼  Soluções de eficência 
energética

Soluções de energias alternativas - Biomassa
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

ENERGIA 12

◼  Soluções de eficência de 
energia Eólica

◼  Soluções de eficência de 
energia Solar

◼  Soluções de eficência 
energética

Soluções em Agricultura Energética
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

ENERGIA 13

◼  Soluções de eficência de 
energia Eólica

◼  Soluções de eficência de 
energia Solar

◼  Soluções de eficência 
energética

Soluções de energias alternativas - Fotovoltaica
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎



ENERGIA 14

◼  Soluções de eficência de 
energia Eólica

◼  Soluções de eficência de 
energia Solar

◼  Soluções de eficência 
energética

Soluções em energia eólica pra Offshore 
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

ENERGIA 15

◼  Soluções de eficência de 
energia Eólica

◼  Soluções de eficência de 
energia Solar

◼  Soluções de eficência 
energética

Sistemas híbridos – Hídrico/Eólica, Eólica/Solar e Biogás/Solar
FUNDAÇÃO PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU 
– BRASIL

Andrade Gutierrez Engenharia 
S/A:

𝑹$𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

IOT 16
◼  Soluções para monitoramento  
da qualidade de energia em redes 

elétricas.

Testar  dispositivos capazes de serem instalados em baterias de chumbo ácidos sejam que possam medir sua resistência 
interna e transmitir via web a um ambiente de coleta de dados e avaliação. Núcleo Softex Campinas Produtos Eletrônicos FRATA -

ENERGIA 17

◼  Soluções de Eficência 
Energética

◼  Soluções de energia Eólica

◼  Iluminação Inteligente

Soluções de Eficiência Energética FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI

TS Eletronic do Brasil Industria e 
Comércio Ltda - -

ENERGIA 18

◼  Soluções de Eficência 
Energética

◼  Soluções de energia Eólica

◼  Iluminação Inteligente

Energias Renováveis FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI

TS Eletronic do Brasil Industria e 
Comércio Ltda - -

ENERGIA 19 ◼  Solução para gerenciamento de 
consumo de energia

Com o advento da crise, e de questões de sustentabilidade, cada vez mais o governo precisa ser eficiente e sustentável, 
assim melhorar a gestão na eficiência energética e melhorar o seu consumo é um desafio que o governo precisa enfrentar e 

melhorar. Instituto Recôncavo
Centro De Gestao Da 

Tecnologia Da Informacao - 
PRODAP

MOBILIDAD
E 1 ◼  Sistemas e soluções para 

otimização de modelos de entrega.

O objetivo do projeto a ser realizado nesta Linha Temática é utilizar os conceitos de uso de Central de Serviços 
Compartilhados e Mapeamento de fluxo de processos para otimizar o tempo de atendimento ao cliente nas compras via 

internet e oferecer, ao consumidor, informações consistentes e diferenciadas sobre o processo de entrega. Ou seja, neste 
projeto o objetivo da pesquisa é adaptar os conceitos utilizados em CSCs Central de Serviços Compartilhados e 

Mapeamento de fluxo de processos de forma a permitir utilizar seus conceitos e vantagens no setor de varejo, otimizando o 
processo de entrega de compras pela internet e, ao mesmo tempo, oferecendo informações mais consistentes aos clientes.

Núcleo Softex Campinas Associação Comercial e 
Industrial de Campinas 50000 -

MOBILIDAD
E 2  ◼  Economia Criativa

Conexão do ecossistema musical
Desenvolver uma proposta para conectar todo o ecossistema musical, por meio de uma rede voltada para o Setor de 
Serviços com geração de valor para toda a cadeia envolvida. Utilizando-se de um ambiente SaaS, construído para 

estabelecer relações de longo prazo, a Market Network será capaz de aproximar fornecedores, músicos e fãs, facilitando 
encontrar serviços e intermediando pagamentos.

Fumsoft- Sociedade 
Mineira De Software E-MOTION STUDIOS LTDA 104000 ✓

MOBILIDAD
E 3

◼  Soluções de hardware usando  
sensores para obtenção de dados.

◼  Tecnologia Embarcada - 
Soluções IoT  associada a 

Inteligência Artificial.

Passagem automática em pedágio
Passagem automática em pedágio (OCR)através do aplicativo CHKOUT.ME Senai Londrina EDMIR VIECILI FILHO - 

PROMOTOR DE VENDAS 200000 ✓

MOBILIDAD
E 4

◼  Soluções de hardware usando  
sensores para obtenção de dados.

◼  Tecnologia Embarcada - 
Soluções IoT  associada a 

Inteligência Artificial.

Passagem automática em catracas de metrô e ônibus
Passagem automática em catracas de metrô e ônibus através do aplicativo CHKOUT.ME Senai Londrina EDMIR VIECILI FILHO - 

PROMOTOR DE VENDAS 200000 ✓

MOBILIDAD
E 5

◼  Solução de planejamento 
urbano

◼  Solução de engenharia de 
tráfego

Redução de tempo em trânsito
Desenvolver soluções para a redução de tempo em trânsito e melhor entendimento do comportamento do usuário no 

transporte coletivo e individual.

Fumsoft- Sociedade 
Mineira De Software

PRODABEL - EMPRESA DE 
INFORMATICA E 

INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE BELO HORIZONTE S/A

- -



MOBILIDAD
E 6 ◼  Controle de tráfego

Controle de tráfego
Desenvolver soluções para a melhoraria da experiência dos cidadãos diante dos diversos serviços do município. Fumsoft- Sociedade 

Mineira De Software

PRODABEL - EMPRESA DE 
INFORMATICA E 

INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE BELO HORIZONTE S/A

- -

MOBILIDAD
E 7

◼  Gestao de encomendas 
transportadas por empresas de 

ônibus

Sistema de Tracking e gestão de encomendas
Sistema de Tracking e gestão de encomendas realizadas através de ônibus. Hoje não existem ferramentas que realizem 

esta gestão, gerando um processo complexo para as empresas e falta de segurança para os usuários.
Fumsoft- Sociedade 
Mineira De Software Marcopolo SA - -

MOBILIDAD
E 8 ◼  Futuro da mobilidade urbana

Tornar o Transporte Público eficiente
Estudo de cenários do futuro da mobilidade, que possam identificar novos modais, novos modelos de negócio, novos 

padrões que possam impactar no ecossistema atual.
Gerar novo valor para a sociedade através de mecanismos que possam tornar o transporte público mais eficiente, por 

exemplo, criando rotas e dimensionando frotas adequadas as demandas e fluxo reais das pessoas nos grandes centros 
urbanos.

Cesar – Centro de 
Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife

Marcopolo SA - -

MOBILIDAD
E 9 ◼  Software de Gestão de Delivery

Redução de tempo em trânsito
Estudo e desenvolvimento de uma ferramenta para reduzir o impacto do deslocamento dos colaboradores no trajeto casa x 

trabalho x casa.
Fumsoft- Sociedade 
Mineira De Software

Patrus Transportes Urgentes 
Ltda. 50000 -

MOBILIDAD
E 10 ◼  Software de Gestão de Delivery

Redução da poluição que a frota da empresa gera
Medir e diminuir o impacto da nossa frota de veículos nas cidades e no meio ambiente (buscando a redução da emissão de 

CO², barulho etc.)
Fumsoft- Sociedade 
Mineira De Software

Patrus Transportes Urgentes 
Ltda. 50000 -

MOBILIDAD
E 11 ◼  Software de Gestão de Delivery

Software de Gestão de Delivery;
Utilização das rotas diárias dos funcionários para otimização das entregas. Fumsoft- Sociedade 

Mineira De Software
Patrus Transportes Urgentes 

Ltda. 50000 -

MOBILIDAD
E 12

◼  Plataforma de Smart Cities - 
Mobilidade Urbana

◼  Soluções de controle de tráfego

◼  Temporização automática de 
semáforos

Agregação de tecnologias de mobilidade urbana com Iluminação Pública Inteligente
Modelos de negócio para agregação de tecnologias de mobilidade urbana com Iluminação Pública Inteligente e Cidades 

Inteligentes, considerando a forte parceria da Sercomtel com a Prefeitura Municipal de Londrina, sua acionista, e trabalhos 
em conjunto já realizados com a Companhia de Trânsito de Londrina bem como o relacionamento que a Sercomtel possui 

prestando o serviço de telefonia e internet para várias prefeituras da região.

Senai Londrina SERCOMTEL PARTICIPACOES 
S/A - -

MOBILIDAD
E 13

◼  Soluções voltadas para 
transporte de passageiros 

(Mobilidade);

◼  Soluções de Machine Learning 
(IoT)

◼  Soluções de Big Data (IoT)

◼  Soluções de Monitoramento 
(IoT)

Soluções voltadas para transporte de passageiros
Soluções voltadas para transporte de passageiros, com a finalidade de aumentar competitividade do transporte público na 

região metropolitana de Goiânia.
UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE GOIÁS SITPAR PARTICIPAÇÕES S/A - -

MOBILIDAD
E 14 ◼  Gestão de trânsito em tempo 

real, leitura automática de placas

Controle de tráfego
Desenvolvimento de um sistema de leitura automática de placas de veículos, para aplicações no controle de tráfego e na 

segurança pública. FACENS Splice Indústria, Comércio e 
Serviços Ltda. 60000 -

MOBILIDAD
E 15 ◼  Rastreabilidade de veículos

Entender quais tecnologias são usadas e como é feita a comunicação entre o veículo e a central. (Hoje utilizamos o 3G, mas 
a área de cobertura ainda é pequena em alguns locais e nós perdemos comunicação frequentemente com os caminhões) 

Gostaríamos também se conhecer soluções de rastreabilidade de navios.
FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI BRASKEM - -

MOBILIDAD
E 16 ◼  Geolocalização voltadas para 

Mobilidade
Soluções de Geolocalização voltadas para Mobilidade; pessoas/assets/genealogia do produto. Instituto Recôncavo BRASKEM - -

MOBILIDAD
E 17 ◼  Software de Gestão de Delivery Soluções de Gerenciamento de Frota: estamos começando a ter uma frota própria, gostaríamos de uma solução para 

redução de frete morto da frota. Instituto Recôncavo BRASKEM - -

MOBILIDAD
E 18

◼ Solução de segurança publica 
para

voltada para identificação de 
individuos, veiculos / Inteligencia 

Artificial

 A segurança pública é outro gargalo da administração pública, com o aumento dos números de crimes, cada vez mais 
precisa-se dar resposta aos incidentes preventivos ou reativos de segurança publica, assim, possuir uma solução inteligente 

para identificação de indivíduos e até veículos (identificação de placas) se torna algo estratégico e conectando diversas 
infraestrutura, seja infraestrutura do governo, do mercado privada ou ainda da sociedade.

Instituto Recôncavo
Centro De Gestao Da 

Tecnologia Da Informacao - 
PRODAP



MOBILIDAD
E 19

◼  Industria 4.0

◼ Telemetria Automotiva

◼  Paineis de energia fotovoltaica 
e monitoramento da energia com 

smartphone

◼ Soluções IoT para 
monitoramento da rede elétrica

◼ Hardware para Eletroeletronicos

◼ Soluções em IoT para 
automação residencial

◼ Soluções IoT para 
Conectividade e controle de acesso 

e mobilidade

◼ Sistemas de comunicação ( 
rádio, firmware)

◼ Soluções IoT para iluminação 
pública

◼ Soluções RFID

IoT para monitoramento e parametrização para equipamentos eletro comerciais móveis (Câmeras frigoríficas em 
contêineres, etc) SOFTSUL Emicol

SAÚDE 1

◼  Higienização de produtos 
hospitalares

◼  Telemedicina

◼  Big data

◼  Acompanhamento remoto de 
pacientes e/ou equipamentos

◼  Machine learning para saude

◼  Inteligencia artificial

◼  Realidade virtual

Plataforma para conexão de diagnósticos em diferentes hospitais
Nosso problema seria a falta de especialidade médica em determinadas cidades próximas. 

Gostaríamos de uma solução voltada para a interface de especialistas do Hospital Evangélico de Londrina com essas 
cidades sem as especialidades necessárias, para agilidade a tomada de decisão.

Senai Londrina ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 
BENEFICENTE DE LONDRINA - -

SAÚDE 2 ◼  Soluções de Inteligência 
Artificial para Saúde

Desenvolver Soluções de BPM, AI, BI e Analytics para a Gestão da Saúde Populacional. Os modelos de gestão de saúde 
populacional demandam tecnologias para: automatizar processos; gerar e utilizar informações clínicas e de negócio em todo 
o contínuo do cuidado; analisar dados para derivar insights úteis, de alta qualidade e com impacto no custo e na qualidade 
do cuidado e proporcionar experiência digital para obter mais engajamento e satisfação dos beneficiários e prestadores de 

serviços.

Instituto Stela CORE SYNESIS LTDA 51000 -

SAÚDE 3 ◼  Soluções para Home Health 
Care

Desenvolver Soluções de Atenção Domiciliar. Os novos modelos de atenção domiciliar, nas suas modalidades de internação 
e assistência, demandam tecnologias para: automatizar processos; estabelecer a comunicação entre as pessoas cuidadas e 

os prestadores de serviços; gerar e utilizar informações clínicas em todo o contínuo do cuidado, incluindo os registros 
pessoais de saúde e o monitoramento remoto e proporcionar experiência digital para obter mais engajamento e satisfação 

dos beneficiários e prestadores de serviços.

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO - UNIDADE 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

CORE SYNESIS LTDA 51000 -

SAÚDE 4 ◼  Soluções de Gestão de 
Atendimento Hospitalar

Desenvolver Soluções de Atenção Domiciliar. Os novos modelos de atenção domiciliar, nas suas modalidades de internação 
e assistência, demandam tecnologias para: automatizar processos; estabelecer a comunicação entre as pessoas cuidadas e 

os prestadores de serviços; gerar e utilizar informações clínicas em todo o contínuo do cuidado, incluindo os registros 
pessoais de saúde e o monitoramento remoto e proporcionar experiência digital para obter mais engajamento e satisfação 

dos beneficiários e prestadores de serviços.

Fundação Paulo Feitosa 
- FPF TECH CORE SYNESIS LTDA 51000 -

SAÚDE 5 ◼  Soluções de Big Data e 
Analytics para área da saúde

Soluções para a reeducação alimentar infantil
Desenvolver soluções para a reeducação alimentar infantil com foco na melhoria do trabalho do profissional de nutrição. 

Entregando melhores tecnologias tanto de software como big date e analytics para área de saúde. Instituto Atlântico FLYYYER TECNOLOGIA - -



SAÚDE 6

◼  Soluções de Inteligência 
Artificial para área da Saúde;

◼  Soluções de Big Data e 
Analytics para ára da saúde;

◼  Soluções de Telemedicina.

Inteligência artificial para detecção de nódulos cancerígenos
A utilização de inteligência artificial para a detecção de nódulos cancerígenos em exames de raios-x e tomografia 

computadorizada. Visando permitir a detecção rápida dos nódulos por médicos, os quais poderão iniciar precocemente os 
tratamentos, reduzir custos e principalmente evitar óbitos de pacientes.

Instituto Eldorado de 
Pesquisas

INSTITUTO BRASILEIRO DE 
CONTROLE DO CÂNCER 20000 -

SAÚDE 7 ◼  Dispositivos e equipamentos 
eletromédicos

Soluções para tratamentos fora do ambiente hospitalar
Soluções que melhorem o engajamento do paciente ao tratamento quando não está em ambiente hospitalar, reduzindo, com 

isso, riscos associados ao mau uso de medicamentos e melhorando o manejo de efeitos colaterais.

Instituto Eldorado de 
Pesquisas LIBBS FARMACÊUTICA LTDA - -

SAÚDE 8 ◼  Soluções de inteligência 
artificial para a Saúde

Soluções de inteligência artificial para a Saúde
Trazer novas possibilidades de diagnósticos para os profissionais médicos. Instituto Stela Qualirede Consultoria 

Empresarial Ltda 40000 -

SAÚDE 9 ◼  Home healthcare
Soluções para Home Health Care

Melhorias no serviço de atendimento domiciliar. FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI

Saude Residence Atendimento 
Med 311000 -

SAÚDE 10

◼  Tecnologias para 
acompanhamento remoto de 
pacientes e/ou equipamentos

◼  Telemedicina

◼  Solução IoT para Tecnologias 
Assistivas

Tecnologias para acompanhamento remoto de pacientes e/ou equipamentos
Atendimento de demanda de mercado utilizando modelos de negócio associados com conectividade e operação de internet 

de forma que a Sercomtel seja revenda de serviços relacionados a saúde bem como prestadora de serviços de TI para 
clínicas ou rede pública municipal de saúde. O objetivo é que a Sercomtel agregue novos serviços em seu portfólio 

tornando-se um marketplace de serviços digitais e que, ao apoiar projetos de pesquisa, possa obter condições comerciais 
melhor no licenciamento ou revenda destas tecnologias.

FUNDAÇÃO CERTI 
(FUND CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS 
INOVADORAS)

SERCOMTEL PARTICIPACOES 
S/A - -

SAÚDE 11

◼  Governança Inteligente de 
Sistemas de Saúde

◼  Soluções de Machine Learning 
aplicadas a área da saúde

◼  Soluções de Big Data aplicadas 
a área de saúde

Governança Inteligente de Sistemas de Saúde
Redução do custo assistencial, inserindo inteligência artificial na autorização, auditoria de procedimento, e no controle dos 

custos médicos. Instituto Atlântico
UNIMED FORTALEZA 

SOCIEDADE COOPERATIVA 
MEDICA LTDA

- -

SAÚDE 12 ◼  Inteligencia da saúde/ Big data

O PRODAP sendo o gestor e o prestador de soluções de TIC para o Governo do Estado do Amapá, precisa desenvolver, 
buscar soluções que ajudem a resolver desafios do governo, dessa forma, a saúde dada a sua peculiaridade, precisa de 

informações precisas e inteligentes para tomada de decisão, e como a saúde trabalha com varias atividades, variedades e 
muitas informações, inclusive de fontes de dados diversas, precisa de uma solução de inteligencia para centralizar as 

informações e gerar indicadores em tempo real e preditivos da saúde pública.

Instituto Recôncavo
Centro De Gestao Da 

Tecnologia Da Informacao - 
PRODAP

-
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ANEXO IIII  
MINUTA TERMO DE COOPERAÇÃO 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº ___/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE 
BRASILEIRO – SOFTEX E __________, NA FORMA ABAIXO: 

 

A SOFTEX – ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO, entidade civil 
sem fins lucrativos registrada no Ministério da Justiça como OSCIP, com sede no SAUS, Quadra 1, 
Bloco M, Lote 1, Edifício Libertas, sala 1404, CEP 70.070-010,  na cidade de Brasília, Distrito 
Federal, inscrita no C.N.P.J/MF sob nº. 01.679.152/0001-25, neste ato representada na forma de 
seu Estatuto Social, por___________________________________, resolvem celebrar o presente 
Termo de Cooperação de acordo com seus atos constitutivos, por seus representantes legais 
abaixo identificados, doravante denominada simplesmente Softex, e a _______, Nome empresarial 
___________, inscrita no C.N.P.J/MF sob nº. ________, representada na forma de seu Estatuto 
Social, por seu __________ (cargo), ____________(nome), _________ (nacionalidade), 
___________ (estado civil), portador do RG nº _______ SSP/___ e inscrito no CPF sob o nº 
___________, doravante denominada simplesmente partícipe, resolvem celebrar o presente Termo 
de Cooperação, na qualidade de partícipes, conforme as cláusulas e condições seguintes: 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Cooperação tem por objeto a execução e desenvolvimento de soluções 
tecnológicas, implementação de teste de soluções e/ou investimento conforme as linhas de 
pesquisa definidas pelas empresas âncora e as respectivas ICCs no âmbito do Programa TechD, 
conforme detalhamento do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento apresentado pela partícipe 
________ e aprovado pela Softex e que constitui parte integrante deste instrumento. 

1.2 São anexos ao presente Termo de Cooperação e dele fazem parte integrante, cujos termos as 
partes aceitam e se comprometem a cumprir:  
Anexo I – Edital ___/____ 
Anexo II – Proposta do Partícipe em atendimento ao Edital; 
Anexo III – Termo de Obrigações; 
Anexo IV – Termo de Confidencialidade/Sigilo; 
Anexo V - Termo de Cessão de Propriedade Intelectual 
Anexo VI – Portaria MCTIC 422, de 09/05/2013. 
  
2. DA EXECUÇÃO 
 

2.1 Os projetos serão executados em local a ser combinado entre as partes, conforme necessidade 
e natureza de cada etapa, observado os critérios do cronograma de atividades; 
 
3. DOS RECURSOS 
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3.1 Os recursos disponíveis a serem utilizados na execução dos projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação selecionados pela Softex são _____. 
 
3.2 As contrapartidas financeiras a serem aportadas nos projetos de pesquisa por parte do 
Partícipe, se houver, _____ seguirão as regras de prestação de contas da Portaria MCTIC nº 422 
de 09/05/2013 e serão depositados em conta a ser indicada pela Softex. 
3.2.1 A não efetivação da contrapartida financeira, caso seja devida, inabilitará o Partícipe para fins 
de execução do projeto. 
 

4. DO PAGAMENTO 
 
4.1 O pagamento e liberação de qualquer recurso oriundo da Chamada estará estritamente 
vinculado ao cumprimento das metas constantes do Plano de Trabalho e suas respectivas 
entregas, sempre respeitando os valores previstos e aprovação dos relatórios pela Softex. 
   

4.2 O adimplemento das parcelas previstas está condicionado e igualmente vinculado a: 

a) Indicação da conta corrente do Partícipe ______; 

b) Conclusão das metas apresentadas no plano de trabalho para cada período e respectivo 
relatório para aferição e efetiva aceitação/aprovação formal pela Softex; 
 

4.3 Não haverá hipótese de adiantamento de qualquer valor, sob qualquer pretexto. 
 

4.4 Todas as questões relativas à pagamentos serão oficialmente tratadas por meio do e-mail 
administrativo@softex.br, junto à Administração e Finanças da Softex, considerando-se 
descumprimento deste Termo o uso de outro canal ou influência junto a preposto da Softex. 
 
4.5 Cumpridas as condições acima determinadas, a Softex terá prazo de 10 (dez) dias para 
autorização do pagamento. 
 

4.6 Eventual suspensão/interrupção do projeto acarretará incontinenti e idêntico reflexo ao 
Partícipe _____, sem que para tanto reste direito à indenização, tampouco incidência de juros, 
correção monetária ou reajuste de qualquer natureza em havendo a regularização no repasse.  

4.6.1 Se a suspensão/interrupção for superior a 30 (trinta) dias, resta assegurado ao Partícipe, 
quando cessar os efeitos da suspensão do projeto, o direito de receber os valores proporcionais à 
execução efetivamente realizada, que deverá ser comprovada através de relatório submetido à 
Softex, nos termos convencionados.  
 

4.7. A execução do objeto deste instrumento será acompanhado pela Softex por meio de ação de 
monitoramento e avaliação que terá caráter preventivo e saneador objetivando a gestão adequada 
da parceria e poderá se dar da seguinte forma: 

1. Realização de visitas técnicas in loco; 
2. Monitoramento por reuniões presenciais ou online; 
3. Apresentação de relatórios periódicos técnicos financeiros. 
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4.8 É vedado ao Partícipe emitir cobranças adicionais e/ou em valor superior aos valores previstos 
nas rubricas aprovadas em projetos de pesquisa sem a anuência da Softex.  
 
5. DA VIGÊNCIA 

5.1 O presente Termo vigorará pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura 
deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. 
 

6. DA RESCISÃO 
 

6.1 Nenhuma das partes será considerada em mora ou inadimplente se o motivo do atraso ou 
do descumprimento das obrigações decorrer de caso fortuito ou força maior, na forma estabelecida 
pelo artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 
 

6.2 Em ocorrendo o inadimplemento das obrigações pactuadas pelo Partícipe, fica facultado à 
Softex denunciar incontinenti o presente instrumento, sem prévia notificação ou interpelação de 
qualquer natureza, exercendo consequentemente o direito de retenção aos eventuais créditos da 
Partícipe, a fim de subsidiar o efetivo cumprimento da execução dos Projetos de Pesquisa, o que 
não expressa renúncia ao direito de indenização pelos danos sofridos diante do então 
inadimplemento em relação ao projeto e sua projeção nacional. 
 

6.3 Eventual suspensão/interrupção do projeto acarretará incontinenti e idêntico reflexo ao 
Partícipe, sem que para tanto reste direito a Indenização.  
 

6.4 Efetivando-se a rescisão através de aviso da Softex ao Partícipe, restará assegurado a este o 
direito de receber os recursos proporcionais face às atividades realizadas mediante comprovação e 
aceitação do relatório.  
 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

7.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento de quaisquer 
termos ou condições deste instrumento, ou em exercer direitos dele decorrentes, não constituirá 
renúncia a tais direitos, podendo exercê-los a qualquer tempo. 
 

7.2 A tolerância de uma das partes para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma 
das obrigações assumidas neste Termo, não implicará em novação ou renúncia de direito, no que 
poderá a parte tolerante, a qualquer tempo, exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste 
instrumento. 
 

7.3 O estabelecido neste Termo não gera, sob nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre as 
partes. 
 



	

	

Softex	-	Associação	para	Promoção	da	Excelência	do	Software	Brasileiro	
Setor	de	Autarquias	Sul	(SAUS)	Quadra	1,	Lote	01,	Bloco	M,	Ed.	Libertas,	

Sala	1404,	Asa	Sul,	CEP	70.070-010,	Brasília/DF	

w w w . s o f t e x . b r 	

7.4 O Partícipe _______ declara para todos os fins de direito ter conhecimento da fonte de 
recursos utilizada pela Softex para cumprimento deste Termo, e ainda que não possui qualquer 
impedimento legal para assumir as obrigações decorrentes deste, e em razão do mesmo ser 
remunerado.  
 

7.5 O Partícipe declara para todos os fins de direito ter conhecimento que sua participação está 
condicionada às chamadas para Projetos de Pesquisa em conjunto com a Softex e que o 
compromisso de depósito em conta bancária a ser indicada pela Softex dos valores 
compromissados, caso haja tal obrigação, serão somente devidos como contrapartida financeira. 

7.5.1 Os valores a serem depositados em contrapartida só serão exigíveis no caso de aprovação 
pelas partes de projeto de pesquisa em chamada específica.  
 

7.6 Na hipótese de qualquer disposição contida no presente instrumento ser declarada nula ou 
inválida, tal declaração não afetará contrariamente a validade e a eficácia das demais disposições, 
as quais deverão ser totalmente cumpridas.  
 

7.7 Qualquer alteração neste Termo somente será válida se efetuada mediante assinatura de 
Termo Aditivo, cujo pedido deverá ser feito com antecedência mínima de 30 dias e aprovado pela 
Softex. 
 

7.8 Havendo aquisição de Hardware de qualquer natureza no âmbito do projeto, este será de 
propriedade da Softex nos termos do seu estatuto, que poderá, por sua vez, ceder aos 
proponentes de projetos de pesquisa. 
 

8. DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente 
Termo de Cooperação, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes este Termo em 3 (três) vias de igual 
teor, na presença de duas testemunhas, para que se produzam seus efeitos legais. 
 

Brasília, ____ de _____ de 2019 
 
 

Pela Softex 
 

Pela Partícipe 
 

Testemunhas: 
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Nome  : Nome  : 
CPF :  CPF : 

ANEXO I 
 

Termo de Obrigações 

 
Convencionam as Partes, além da obrigações inerentes à natureza da execução do Programa 
Tecnologias Digitais Emergentes – TechD  objeto do Termo Principal onde este Anexo é acessório, 
o que segue: 
 
1. Caberá à Softex: 

a) Fiscalizar a execução do Termo de Cooperação; 
c) Analisar e em estando de acordo com os critérios acordados, aceitar o(s) Relatório(s) da(s) 
execuções do Partícipe; 
d) Efetuar os respectivos pagamentos estipulados em termos aditivos após a seleção de projetos 
de pesquisa.  
 
2. Caberá ao Partícipe: 
 
a) Executar o objeto deste Termo dentro do máximo rigor, quanto à qualidade dos serviços, 
observando sempre os mais elevados princípios éticos, técnicos e profissionais usualmente 
praticados na indústria de serviços de consultoria e assessoria em gestão; 
b) Denunciar à Softex toda e qualquer situação que potencialmente envolva a prática de qualquer 
ilícito civil ou criminal;    
c) Arcar com todos os custos, despesas e encargos que envolvem a prestação de serviços. 
d) Cumprir todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária e ou tributária, 
porventura incidentes sobre a execução deste Termo e relativos aos seus empregados e demais 
colaboradores, a ela direta ou indiretamente vinculados, mantendo inclusive respectivo arquivo pelo 
prazo legal, apresentando à Softex quando requerido as Certidões Negativas dos órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais; em especial Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária expedidas 
pela Secretaria da Receita Federal, CRF e CND, do período relativo à vigência do presente 
instrumento; 
e) Participar de todas as reuniões/atividades eventualmente programadas para o objeto do 
presente Termo, bem como outras extraordinariamente requeridas pela Softex, que serão sempre 
informadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 
f) Somente utilizar as informações da Softex, Governo e parceiros a que teve acesso por razão 
deste Termo e para o estrito cumprimento das obrigações ora estipuladas; 
g) Refazer qualquer atividade que porventura não corresponda ao nível de qualidade pactuada;  
h) Responsabilizar-se, moral e materialmente, por todo e qualquer dano que porventura cause à 
Softex ou à terceiros, em decorrência de sua atuação, ressarcindo-os imediatamente, conforme 
valor a ser apurado; 
i) Cumprir os prazos e atividades previstas no Plano de Trabalho anexo, sob pena de suspensão 
do pagamento pertinente ao período, bem como aplicação de multa equivalente a 5% do valor da 
parcela, revertendo-a ao projeto, sem prejuízo a eventual indenização por perdas e danos; 
j) Cumprir integral e incontinenti toda e qualquer obrigação/condenação, especialmente as 
pecuniárias, advindas de eventuais ação judicial promovida pelos consultores 



	

	

Softex	-	Associação	para	Promoção	da	Excelência	do	Software	Brasileiro	
Setor	de	Autarquias	Sul	(SAUS)	Quadra	1,	Lote	01,	Bloco	M,	Ed.	Libertas,	

Sala	1404,	Asa	Sul,	CEP	70.070-010,	Brasília/DF	

w w w . s o f t e x . b r 	

indicados/disponibilizados por força deste Instrumento, que envolvam direta ou indiretamente a 
Softex, sob pena de incidência de multa de 5% sobre o valor da obrigação/condenação, o que não 
expressa renúncia ao direito de indenização por dano(s) sofrido(s); 
k) Manter atualizado seu cadastro junto à Softex, especialmente em ocorrendo alteração no seu 
quadro social ou de consultores, o que será analisado pela Softex, que poderá rescindir o Termo 
de Cooperação caso julgar que a alteração comprometa a manutenção da qualidade da Execução, 
nos moldes acordados. 
l) Usar as logos do Programa TechD, MCTIC e Softex em qualquer apresentação, material 
promocional e relatórios se os mesmos se referirem a execução do programa. 
 
3. É expressamente vedado ao Partícipe assumir, em nome da Softex, obrigações e/ou 
responsabilidades perante quaisquer terceiros, que envolvam despesas, encargos e/ou custas para 
a Softex; 
 
4. Os pesquisadores ou prepostos disponibilizados deverão estar habilitados e devidamente 
inscritos em seus respectivos órgãos de classe, e, para o que declaram, para todos os fins de 
direito, não possuir qualquer impedimento legal para executar as atividades objeto deste Termo, 
diante da natureza da Execução ou pela fonte dos recursos utilizados para o pagamento, 
declaração solidariamente atestada pelo Partícipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Termo de Confidencialidade/Sigilo 

 

1. Durante e após a vigência deste Termo, quaisquer “Informações Confidenciais” da Softex a que 
o Partícipe e seus colaboradores tenham acesso, deverão ser mantidas em sigilo, não podendo 
sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir, utilizar ou delas dar conhecimento a qualquer terceiro, 
sob as penas de lei, mesmo após o término da Cooperação, ressalvados os casos em que o 
fornecimento de Informações Confidenciais seja exigido por lei, regulamentação ou determinação 
judicial aplicável. 
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1.1 Para os fins do disposto neste item, entender-se-á por “Informações Confidenciais” todo e 
qualquer documento e/ou informação de natureza sigilosa, divulgado de forma verbal, escrita ou 
por qualquer outro meio, direto ou indireto, pela Softex ao Partícipe e/ou a seus colaboradores, 
para o cumprimento deste instrumento. 
 
2. O Partícipe compromete-se a utilizar as Informações confidenciais exclusivamente para o fiel 
cumprimento das obrigações a ela atinentes nos termos do presente instrumento. 
 
3. Mediante declaração expressa, o Partícipe obriga-se na cláusula de confidencialidade/sigilo de 
forma extensiva e solidária a seus sócios, colaboradores e demais pessoas a ela vinculadas, em 
especial os consultores pela mesma indicados, e obriga-se, ainda, a manter sigilo absoluto sobre 
quaisquer Informações confidenciais a que tivera ou venha a ter acesso, antes, durante e após a 
vigência deste instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

Termo de Cessão de Propriedade Intelectual 
 

1 - Será concedido, quando o proponente do Projeto de Pesquisa for uma Startup, a exclusividade 
da exploração econômica dos resultados do Projeto por no mínimo 10 anos a contar do final da 
execução do projeto, podendo a Startup transferir o seu direito de exploração a terceiro quando 
adquirida ou incorporada. 
 

2 - A execução do projeto garantirá os direitos morais do Autor, mas a Propriedade Intelectual 
gerada, a partir do projeto de pesquisa, respeitada a tecnologia background, será registrada sob a 
titularidade da Softex, exceto quando houver outras contrapartidas financeiras, caso em que será 
concedida a co-titularidade na proporção do investimento do outro partícipe, sempre observado os 
resultados obtidos anteriores à pesquisa que são dos seus autores e titulares, aqui denominados 
“Tecnologia Background”. 
 

3 - O proponente do Projeto de Pesquisa, quando Startup, poderá optar pela substituição da 
Titularidade da Softex pela participação em até 10% (dez por cento) de equity da Startup 
Proponente.” 
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Anexo IV 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO 

 

 

Declaro para fins de inscrição e participação no Edital Tecnologias Digitais Emergentes – Projetos de Pesquisa 
e Desenvolvimento – Chamada Softex29/2019, que, em atendimento ao item 7.8 do Edital, me comprometo 
a aportar pelo menos ⅓ (um terço) do valor a ser disponibilizado pela Softex pelo Programa, mediante 
transferência de recursos em conta corrente a ser disponibilizada pela Softex, a partir da assinatura do Termo 
de Cooperação. 

 

O valor a ser transferido será _______________________________ conforme declarado em formulário de 
inscrição, caso a Softex aporte o valor solicitado de acordo com plano de trabalho e cronograma físico 
financeiro apresentado. 
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ANEXO V –  
DECLARAÇÃO DO GRUPO 

DE PESQUISA 
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ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE EQUIPE COM INTERESSE EM PARTICIPAR DO PROGRAMA 
TECHD E ANUÊNCIA PARA CRIAÇÃO DE CNPJ 

 
Para fins de inscrição e participação no Edital Tecnologias Digitais Emergentes - Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento - Chamada Softex .../2019 declaramos ter ciência do interesse da equipe supracitada 
abaixo em participar do Programa TechD, na(s) linha(s) de pesquisa: 

 
Nome dos pesquisadores e estudantes do grupos que compõem a equipe: 

 

Nome Cargo Função no grupo de pesquisa 

 
Linha(s) de Pesquisa(s) inscrita(s), conforme edital: 

 

Linha de Pesquisa Empresa Âncora ICC 

 
Caso a equipe venha a ser selecionada damos anuência para que a tecnologia a ser desenvolvida esteja 
em posse do CNPJ que será criado tendo __________________, __________________ como parte 
integrante do contrato social da empresa. 

Declaramos ainda que: 

1. Todos os direitos de propriedade intelectual e industrial relativos a sistemas e ferramentas 
informatizadas, softwares, metodologia, artefatos e demais trabalhos que já componham 
propriedade da ____________________(nome da instituição de ensino), manter-se-ão a 
mesma reservados. Deste modo, a ____________________ (nome da instituição de ensino) 
concederá, quando para a execução do projeto de pesquisa usar de base tecnológica de sua 
propriedade, um licenciamento de uso de forma perpétua pelo Proponente do Projeto de 
Pesquisa e sua equipe no âmbito do Programa TechD e dos temas propostos pela Softex no 
edital supracitado. 

 
2. A licença de uso terá como objeto toda a tecnologia necessária para operação dos resultados 

do plano de trabalho referente a linha de pesquisa ___________________________, que será 
testada pela Empresa Âncora ____________________ e terá apoio da ICC 
__________________  caso seja aprovado por meio do Edital Tecnologias Digitais Emergentes 
- Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - Chamada Softex .../2019, ressalvando-se que a 
_______________ (nome da instituição de ensino) manterá o direito de propriedade e autoria 
da propriedade intelectual quando for o caso. 
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a) Em se tratando de produção/material digital, a cessão inclui os sistemas e ferramentas 

informatizadas, softwares, metodologia, artefatos, imagens, templates, animações, relatórios 
e demais trabalhos criados ou desenvolvidos e usados na gestão e execução dos serviços 
objeto deste programa, nos moldes do artigo 49 da Lei nº 9.610/98. 

b) A __________________(nome da instituição de ensino) igualmente cede e transfere a empresa 
cujo CNPJ será criado as imagens fonte/código fonte (fontes utilizadas), imagens vetoriais e 
em havendo o código fonte HPML, ou outros tecnologicamente inseridos ou ainda, que 
venham a substituir os existentes, sobre o objeto e resultados dos serviços prestados e 
delineados no plano de trabalho. 

 

Data: 

 
 

_______________________________________________ 

NOME DO(A) REITOR(A) CASO NÃO SEJA DIRIGENTE DO GRUPO DE PESQUISA 

REITOR(A) 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

 

_______________________________________________ 

NOME DO DIRIGENTE DO GRUPO DE PESQUISA 

CARGO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

 
 

________________________________________________ 

NOME DO LÍDER DO GRUPO DE PESQUISA 

CARGO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO PARA CRIAÇÃO DE CNPJ 

 
Para fins de inscrição e participação no Edital Tecnologias Digitais Emergentes - Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento - Chamada Softex 29/2019 assumo compromisso de que caso a equipe, cujos nomes dos 
integrantes encontram-se citados abaixo, tenha plano de trabalho aprovado na linha de pesquisa 
______________________________________, será criado um CNPJ para abertura de empresa, que se 
encarregará de realizar o desenvolvimento da tecnologia referente a linha de pesquisa supracitada, testar a 
mesma com a empresa âncora _____________________ com apoio da ICC ___________________________. 

Nome dos pesquisadores e estudantes dos grupos que compõem a equipe: 

 

Nome Cargo Função no grupo de pesquisa 

 
Afirmo ainda que a empresa criada deverá validar a tecnologia desenvolvida em mercado nacional, prevendo 
imersão internacional no país _______________________ para validação e/ou desenvolvimento da 
tecnologia. 

 

Data: 

 

 

_______________________________________________ 

NOME DO PROPONENTE DO PROJETO DE PESQUISA 

CARGO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO VII –  

FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO 
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PROGRAMA TECHD - PROJETOS DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
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Vamos lá!

Nome da Instituição/Empresa

E-mail Representante Legal

example@example.com

Qual a modalidade do proponente?

 Startups

 Empresas de TI

 Grupos de Pesquisa

 
Consórcio de Empresas de TI
(CET)

Informações Gerais: Startup
Entende-se por STARTUP, a pessoa jurídica que se enquadra nos termos e exigências do
Edital  xx/2018 do Programa Prioritário Softex.

A empresa é estrangeira?

 Sim

 Não

Razão Social da startup
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Nome Fantasia da startup

Número de inscrição no CNPJ da Startup (para empresas nacionais)

Anexar Cartão CNPJ

Browse FilesBrowse Files

CNAE

Telefone da Startup

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Endereço da Startup

Endereço

Endereço (cont.)

Cidade Estado / Cidade

CEP/Código postal

Website da Startup

Outros endereços eletrônicos que julgar conveniente (ex.: facebook, linkedin)

Nome do Representante Legal
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CPF do Representante legal

Cópia de Documento Oficial com foto do Representante legal (RG e CPF)

Browse FilesBrowse Files

E-mail do representante legal

example@example.com

Número de Telefone

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Anexar Cópia simples do Contrato/Estatuto Social

Browse FilesBrowse Files

Nome dos fundadores (inserir todos no mesmo campo)

Declaração de Faturamento dos anos de 2017 e 2018 ou “financial statements” ou “Earnings
Statement” para empresas estrangeiras nos anos de 2017 e 2018;

Browse FilesBrowse Files

A Startup possui quanto tempo de existência?

 Menos de 1 ano

 Mais de 1 ano

Documento de eleição e mandato do(s) representante(s) legal(is), devidamente registrado.
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Browse FilesBrowse Files

A Startup já foi incubada?

 Sim

 Não

A Startup já foi acelerada?

 Sim

 Não

Como ficou sabendo do Programa TechD? *

Informações Gerais: Empresas de TI
Entende-se por EMPRESAS DE TI, a pessoa jurídica que se enquadra nos termos e
exigências do Edital  xx/2018 do Programa Prioritario Softex

Razão Social

Nome Fantasia

A empresa é estrangeira?

 Sim

 Não

Número de inscrição no CNPJ

Anexar Cartão CNPJ
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Browse FilesBrowse Files

CNAE

Telefone da Empresa

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Endereço da Empresa

Endereço

Endereço (cont.)

Cidade Estado / Cidade

CEP/Código postal

Website da Empresa

Outros endereços eletrônicos que julgar conveniente (ex.: facebook, linkedin)

Nome do Representante Legal

Nome próprio

 
Sobrenome

CPF do Representante legal

Cópia de Documento Oficial com foto do Representante legal (RG e CPF)
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Browse FilesBrowse Files

E-mail do representante legal

example@example.com

Número de Telefone do Representante Legal

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Cópia simples Contrato/Estatuto Social

Browse FilesBrowse Files

Declaração de Faturamento dos anos de 2017 e 2018 ou “financial statements” ou “Earnings
Statement” para empresas estrangeiras nos anos de 2017 e 2018;

Browse FilesBrowse Files

A Empresa possui quanto tempo de existência?

 Menos de 1 ano

 Mais de 1 ano

Documento de eleição e mandato do(s) representante(s) legal(is), devidamente registrado.

Browse FilesBrowse Files

A Empresa de TI já foi incubada?

 Sim

 Não

Como ficou sabendo do Programa TechD? *
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Informações Gerais: Grupos de Pesquisa
Entende-se por GRUPOS DE PESQUISA, o grupo de pesquisa que estiver cadastrado no
Diretório de Grupos de Pesquisa Lattes do CNPq, como definido nos termos e exigências do
Edital  xx/2018 do Programa Prioritario Softex.

Nome da Universidade vinculada ao projeto de pesquisa

Endereço da Universidade

Endereço

Endereço (cont.)

Cidade Estado / Cidade

CEP/Código postal

Departamento vinculado

Nome do Coordenador / Proponente

Nome próprio

 
Sobrenome

CPF do Coordenador/Proponente

Cópia de Documento Oficial com foto do Coordenador (RG e CPF)

Browse FilesBrowse Files

URL do Currículo Lattes do Coordenador (CNPq)

Cargo
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E-mail do Coordenador

example@example.com

Número de Telefone

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Qual o regime de dedicação de tempo do Coordenador dentro da Universidade?

Anexar espelho do grupo ativo, impresso diretamente do Diretório dos Grupos de Pesquisa
no Brasil - Lattes CNPq (http://lattes.cnpq.br/web/dgp/home) com todas as informações
disponíveis sobre  o grupo de pesquisa.

Browse FilesBrowse Files

Anexar declaração do Dirigente do grupo de pesquisa e Reitor(a) da Instituição de Ensino,
com o nome dos pesquisadores, estudantes e colaboradores que participam do grupo que
compõem a equipe que vai executar o projeto, caso o mesmo seja selecionado, e anuência
para criação de CNPJ (ANEXO 5).

Browse FilesBrowse Files

Anexar termo de compromisso firmada pelo dirigente e líder do grupo de pesquisa de abrir
um CNPJ para uso e exploração comercial da solução apresentada na linha de pesquisa
caso o grupo seja selecionado, em até 2 meses após a assinatura do Termo de Colaboração
com a Empresa Âncora, ICC e Softex. (ANEXO 6).

Browse FilesBrowse Files

Se for o caso, anexar carta de anuência da entidade de ensino reconhecendo e autorizando
o item acima

Browse FilesBrowse Files

Como ficou sabendo do Programa TechD? *
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Informações Gerais:  Consórcios de Empresas de TI
(CET):
 Entende-se por Consórcios de Empresas de TI (CET), a pessoa jurídica que se enquadra
nos termos e exigências do Edital  xx/2018 do Programa Prioritário Softex.

A empresa é estrangeira?

 Sim

 Não

Razão Social

Indique da empresa responsável pelo consórcio

Nome Fantasia

Telefone da Empresa

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Endereço da Empresa

Endereço

Endereço (cont.)

Cidade Estado / Cidade

CEP/Código postal
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Website da Empresa

Outros endereços eletrônicos que julgar conveniente (ex.: facebook, linkedin)

Nome do Representante Legal

Nome próprio

 
Sobrenome

CPF do Representante legal

Cópia de Documento Oficial com foto do Representante legal

Browse FilesBrowse Files

E-mail do representante legal

example@example.com

Número de Telefone do Representante Legal

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Cópia simples Contrato/Estatuto Social

Browse FilesBrowse Files

Declaração de Faturamento dos anos de 2017 e 2018 ou “financial statements” ou “Earnings
Statement” para empresas estrangeiras nos anos de 2017 e 2018;

Browse FilesBrowse Files
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O Consórcio possui quanto tempo de existência?

 Mais de 1 ano

 Menos de 1 ano

Anexar Instrumento de Constituição do Consórcio.

Browse FilesBrowse Files

Anexar registro do Consórcio em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
discriminando a empresa líder e aprovado por quem tenha competência em cada uma das
empresas;

Browse FilesBrowse Files

Comprovação do prazo de duração do Consórcio, que deve, no mínimo, coincidir com o
prazo de conclusão do edital; (Conforme item 4.3.4 do edital)

Browse FilesBrowse Files

Como ficou sabendo do Programa TechD? *

Dados do Coordenador do(s) Projeto(s) de Pesquisa
Entende-se por Coordenador, o membro da equipe da startup com vínculo comprovado que
seja responsável pela interlocução entre Softex, Instituições Credenciadas ao CATI, de
acordo com o Edital xx/2018 do Programa Prioritário Softex

Nome do Coordenador

Nome próprio

 
Sobrenome

E-mail do Coordenador (preferencialmente o e-mail profissional)

example@example.com
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Endereço profissional do Coordenador

Endereço

Endereço (cont.)

Cidade Estado / Cidade

CEP/Código postal

Telefone do Coordenador

  -
Código de área

 
Número de Telefone

Função do Coordenador

URL do Linkedin

Inserir cópias do RG e do CPF do Coordenador

Browse FilesBrowse Files

Comprovante de atuação como líder do grupo de pesquisa  ou declaração deste que
comprove vinculo do proponente com grupo

Browse FilesBrowse Files

Proposta dos Projetos de Pesquisa

Recebe investimento por parte de Aceleradoras?

 Sim

 Não

Há parcerias, participação ou envolvimento com agente Softex?
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 Sim

 Não

Pretende executar alguma linha de pesquisa de interesse nessas regiões?

 Norte

 Nordeste

 Centro-Oeste

 Não

Qual infraestrutura utilizará para atuação?

Linhas Temáticas

Selecione a Área Prioritária que pretende se inscrever:

 
Internet das Coisas
(IoT)

 Energia

 Mobilidade

 Saúde

Internet das Coisas - IoT
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Selecione o número correspondente a linha de pesquisa escolhida

Energia
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Selecione o número correspondente a linha de pesquisa escolhida

Mobilidade
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Selecione o número correspondente a linha de pesquisa escolhida

Saúde
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Selecione o número correspondente a linha de pesquisa escolhida

Plano de Trabalho (Conforme item 6.3 do edital)

Descrição da Solução

O modelo do Plano de Trabalho pode ser baixado por meio do link acima ou através do
Edital XX/2019. Solicitamos que utilizem esse modelo para preencher com as
informaçãos requeridas no edital. Após finalizar faça o upload abaixo.

Anexar Plano de Trabalho preenchido

Browse FilesBrowse Files

O proponente deve apresentar um ppt de no máximo 5 slides, declarando o estágio de
desenvolvimento da solução e contendo especificações técnicas, fotos, imagens das telas
no caso de software e relatos de simulação e vídeo (de no máximo 2 minutos),
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Defina o grau de maturidade da solução apresentada
de acordo com o quadro abaixo:

demonstrando a simulação da solução e explicando seu funcionamento e performance.
(Conforme item 6.3 do edital)

O participante deverá postar o vídeo no YouTube. Em seguida, copiar o link do vídeo no
YouTube e inserir no campo abaixo.

Espaço para envio de arquivo no formato PPT (Power Point) de até 5 slides.

Arquivo PPT

Browse FilesBrowse Files

Link do Video

Grau de Maturidade

Deseja se inscrever para outra linha de pesquisa ?



 

 

Softex - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 
Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 1, Lote 01, Bloco M, Ed. Libertas, 

Sala 1404, Asa Sul, CEP 70.070-010, Brasília/DF 

w w w . s o f t e x . b r  

 
 

ANEXO VIII –  
CIRCULAR NORMATIVA 

DE BOLSAS  
  



 

CIRCULAR NORMATIVA INTERNA SOFTEX 03, DE 7 DE JANEIRO DE 2019 

 

 

Dispõe sobre a concessão de Bolsas de 

Pesquisa no âmbito da Softex e dá outras 

providências. 

 

A Diretoria, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 34, I, do seu Estatuto Social, 

aprova a implementação das normas para concessão de Bolsas de Pesquisa conforme 

especificado abaixo, para o ano de 2019, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam aprovadas as normas e procedimentos para Concessão de Bolsas de 

Pesquisa, para o ano de 2019, na forma desta Circular Normativa Interna, no âmbito da 

Softex. 

Art. 2º A Softex, através de seu programa de Bolsas de Pesquisa, tem por objetivo 

apoiar a operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial 

para Programas de Tecnologia de Informação e Comunicação, posto sua condição de 

instituição capacitada para fomentar e apoiar ações relacionadas à Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação, nos termos de seu Estatuto Social.  

§ 1º A concessão de Bolsas está atrelada ao objetivo estatutário do desenvolvimento 

socioeconômico do País e é financiada por intermédio de projetos e também com 

recursos próprios, quando houver disponibilidade e previsão; 

§ 2º Constitui finalidade da concessão a busca por aprimoramento individual, regional e 

nacional e o desenvolvimento dos setores industrial e de serviços, bem como dos seus 

métodos, processos e produtos empregados através do desenvolvimento da inovação; 

§ 3º As Bolsas de Pesquisa oferecidas pela Softex estão sempre relacionadas a projetos 

em andamento, e, para tanto, disponibiliza ao pesquisador não apenas o valor da Bolsa 



 

de manutenção do pesquisador através de doação, mas também uma equipe e 

eventualmente a estrutura para o desenvolvimento pretendido; 

§ 4º A Softex oferecerá um programa de Bolsas de pesquisa diretamente ao pesquisador 

ou através de convênios com empresas privadas, faculdades, universidades e suas 

fundações, e eventuais parceiros internacionais; 

§ 5º A concessão de Bolsas deriva dos ótimos resultados na utilização efetiva de 

ferramentas de fomento à tecnologia como o Programa Startup, MPSBr, atividades de 

apoio à empresa sobre a Lei do Bem (11.196/05), Lei da Inovação (10.973/04) e 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em vários outros projetos; 

§ 6º Para fins de implementação desta norma, deverá o interessado apresentar 

proposta de pesquisa que vise a investigação e observação de motivos de ordem 

teórica e/ou prática que contribua para o avanço do conhecimento ou, podendo, 

confirmar determinadas realidades ou, ainda, encontrar soluções para um problema 

existente no dia-a-dia das empresas brasileiras e do ecossistema de inovação 

brasileiro, com posterior aceitação do pesquisador bolsista das condições da Bolsa e 

assinatura em Termo específico (Anexo II) conforme embasamento extraído de 

parecer jurídico (Anexo III). 

 

Art. 3º Para efeito deste Regulamento, considera-se:  

I – Bolsa de pesquisa: mensalidades destinadas ao pagamento total ou parcial, das 

atividades de bolsistas, concedidas segundo os critérios de seleção e estabelecidas nas 

atividades de desenvolvimento das atividades de pesquisa e programas prioritários da 

Softex;  

II - Bolsista: o candidato selecionado para desenvolver plano de trabalho em tema ou 

área relacionada à proposta aprovada com o propósito de desenvolver, no Brasil ou no 

exterior, atividades de estudo, coordenação, pesquisa, PD&I, em atividades ligadas ao 

processo de inovação relacionadas à competitividade nacional;  

III - Período máximo de pagamentos pela Softex para Bolsas: até trinta e seis meses, 

improrrogáveis, no âmbito da mesma pesquisa. 

 



 

Art. 4º São objetivos da concessão de Bolsa:  

I - Atender às necessidades de formação de alto nível em áreas de fronteira da ciência, 

em campos do conhecimento e tipos de abordagem não consolidados, e em áreas 

estratégicas para os planos governamentais de desenvolvimento regional e nacional;  

II - Oferecer oportunidades para a atualização de conhecimentos técnicos, científicos, 

tecnológicos e acadêmicos;  

III - Proporcionar maior visibilidade à produção científica e tecnológica brasileira;  

IV - Facultar a incorporação de novos modos ou modelos de gestão da pesquisa; 

 

Art. 5º É vedada a utilização da Bolsa para fins administrativos. 

Parágrafo único. O descumprimento desta norma acarretará a responsabilização do 

Coordenador responsável que autorizou a utilização, bem como a devolução dos valores 

pagos e relativos às Bolsas utilizadas indevidamente. 

 

Art. 6º As Bolsas serão concedidas nos termos definidos em edital especifico, 

observando-se as categorias e modalidades a serem concedidas, as respectivas áreas 

temáticas e os projetos vinculados. 

§ 1º. As categorias, modalidades de Bolsas e faixas de valores praticados pela Softex 

encontram-se expressamente determinadas no Anexo I desta norma e buscam refletir as 

normas vigentes e relativas à concessão de bolsas no âmbito do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 

§ 2º Os valores constantes do Anexo I podem sofrer alterações dentro das faixas de 

concessão. 

 

Art. 7º Esta Circular Normativa entra em vigor em 7 de janeiro de 2019. 

  

Art. 8º Fica revogada a Circular Normativa nº 03 de 2017. 

 

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO 

 



 

ANEXO I 

CATEGORIA, MODALIDADES E VALORES DAS BOLSAS 

 

Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial para 

Programas de Tecnologia de Informação e Comunicação 

Desenvolvimento Tecnológico em TICs 

Requisitos Mínimos  Valor Máximo 

(faixas) 

Profissionais de qualquer área do conhecimento, doutor, mestre, graduado 

ou profissional com nível equivalente ao de técnico, com experiência 

profissional mínima comprovada de 2, 6, 10 e 12 anos respectivamente, em 

atividades de desenvolvimento de software e sistemas informáticos ou em 

atividades ligadas ao processo de inovação à que se propõe o projeto 

submetido à Softex. 

 

 

 

8.000,00 

Profissionais de qualquer área do conhecimento, doutor, mestre, graduado 

ou profissional com nível equivalente ao de técnico, com experiência 

profissional mínima comprovada de 1, 4, 8 e 10 anos respectivamente, em 

atividades de desenvolvimento de software e sistemas informáticos ou em 

atividades ligadas ao processo de inovação à que se propõe o projeto 

submetido à Softex. 

 

 

 

6.000,00 

Profissionais de qualquer área do conhecimento, mestre, graduado ou 

profissional com nível equivalente ao de técnico, com experiência 

profissional mínima comprovada de 2, 6 e 8 anos respectivamente, em 

atividades de desenvolvimento de software e sistemas informáticos ou em 

atividades ligadas ao processo de inovação à que se propõe o projeto 

submetido à Softex. 

 

 

 

4.500,00 

Profissionais de qualquer área do conhecimento, mestre, graduado ou 

profissional com nível equivalente ao de técnico, com experiência 

profissional mínima comprovada de 1, 4 e 6 anos respectivamente, em 

atividades de desenvolvimento de software e sistemas informáticos ou em 

atividades ligadas ao processo de inovação à que se propõe o projeto 

submetido à Softex. 

 

 

3.500,00 



 

Profissionais de qualquer área do conhecimento, graduado ou profissional 

com nível equivalente ao de técnico, com experiência profissional mínima 

comprovada de 2 e 4 anos respectivamente, em atividades de 

desenvolvimento de software e sistemas informáticos ou em atividades 

ligadas ao processo de inovação à que se propõe o projeto submetido à 

Softex. 

 

 

3.000,00 

Profissionais de qualquer área do conhecimento, seja recém-graduado (até 1 

ano) ou profissional com nível equivalente ao de técnico com experiência 

profissional mínima comprovada de 2 anos em atividades de 

desenvolvimento de software e sistemas informáticos ou em atividades 

ligadas ao processo de inovação à que se propõe o projeto submetido à 

Softex. 

 

 

2.500,00 

 

  



 

ANEXO II 

 

MINUTA 

 

Termo de Compromisso firmado com a Softex pela outorga de Bolsa de Pesquisa 

do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na 

Área da Tecnologia da Informação 

 

A SOFTEX, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 

OSCIP e representada pelo Srs _____________________________doravante 

denominada SOFTEX e [nome completo do Bolsista], portador da carteira de identidade 

nº [indicar número e órgão expedidor], inscrito no CPF sob o nº [indicar], doravante 

denominado BOLSISTA, nos termos do PROCESSO DE SELEÇÃO DA SOFTEX – PROJETO 

_____________, tendo em vista a Circular Normativa Interna CN03/19, 

especificamente na modalidade de concessão (citar modalidade da Bolsa) _________, 

RESOLVEM celebrar este Termo de Compromisso para Outorga de Bolsa de Pesquisa 

mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Este instrumento tem por objeto estabelecer direitos e obrigações entre as partes, 

decorrentes da concessão, pela Softex, de Bolsa de Pesquisa para manutenção do 

pesquisador, prevista para o Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e 

Científico, para que o bolsista promova o desenvolvimento do projeto de pesquisa 

[indicar nome do projeto].  

Parágrafo Único. Vinculam-se a este instrumento o Termo de Referência nº 

__________ , o processo de seleção ou convite  nº _______, o currículo do Bolsista, o 

plano de trabalho e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES  

I – São obrigações do bolsista: 



 

a) Dedicar-se integralmente às atividades previstas no plano de trabalho/pesquisa 

aprovado, e nos termos deste, durante a vigência da Bolsa; 

b) Apresentar relatório circunstanciado de seus trabalhos ao final de__________, que 

serão submetidos ao orientador indicado pela Softex, sob pena de, não o fazendo, serem 

suspensos os pagamentos ou cancelada a Bolsa, a critério da Softex; 

c) Redigir em língua portuguesa todas as obras produzidas no âmbito do projeto de que 

trata este Termo;  

d) Elaborar um relatório final ao encerramento da Bolsa, dando conta da conclusão de 

todas suas tarefas; 

e) Manter durante toda a execução do objeto pactuado todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no processo de seleção, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas neste ajuste, informando imediatamente à Softex a superveniência de 

qualquer ato ou fato que venha a modificar as condições iniciais de habilitação;  

f) Comunicar por escrito e imediatamente à Softex qualquer modificação de sua 

situação inicial (vínculos empregatícios, outras Bolsas concedidas, interrupções das 

atividades, mudanças de residência) ou quaisquer outras que possam influir no 

desempenho de suas obrigações ora contraídas e qualquer alteração em relação ao 

projeto inicial. 

II – São obrigações da Softex:  

a) Pagar o valor da Bolsa de pesquisa na modalidade doação, conforme previsto no 

processo de seleção;  

b) Indicar um representante para orientação dos bolsistas;  

c) Autorizar acesso ao acervo da Softex para auxílio na pesquisa, desde que observadas 

as normas internas de cada área;  

d) Fornecer, dentro de suas possibilidades, toda infraestrutura e apoio administrativo 

necessários à realização dos projetos contemplados com as Bolsas concedidas.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE BOLSAS  

As Bolsas não poderão ser acumuladas com outras Bolsas de qualquer agência 

governamental ou contrato de trabalho.  



 

3.1. A acumulação ilegal de Bolsas, na forma prevista nesta cláusula, enseja a rescisão 

do instrumento e, em se constatando o fato, o bolsista deverá devolver todos os valores 

recebidos pela Softex, corrigidos monetariamente.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ORIENTAÇÃO E DAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS  

A Softex deverá indicar um representante para acompanhamento do projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo bolsista, inclusive sobre o uso do acervo, respeitando as normas 

internas de cada área.  

4.1. O bolsista deverá se reportar à Softex em relação a todas as questões ligadas ao 

projeto de pesquisa objeto deste instrumento.  

4.2. A Softex deverá acompanhar e fiscalizar a execução do projeto, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências que porventura existirem e determinando o que for 

necessário à regularização das impropriedades observadas.  

4.3. O pagamento da Bolsa será precedido de atestação por parte da Softex na pessoa do 

diretor da área ao qual o bolsista estiver vinculado, informando que o projeto está em 

curso e que o bolsista está cumprindo as obrigações previstas no “Projeto de Pesquisa” e 

neste instrumento.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS  

A Softex se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar ao bolsista as 

informações e documentos que julgar necessários e que tenham pertinência com o 

programa.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO  

O não-cumprimento das obrigações por parte do bolsista previstas neste instrumento 

poderá implicar em sua rescisão, obrigando-o a devolver à Softex os valores 

despendidos em seu proveito, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que 

se configurar a inadimplência.  

6.1. Os valores devidos pelo bolsista deverão ser atualizados até a data da efetiva 

devolução. 



 

6.2. O Termo poderá ser rescindido por desistência do bolsista em continuar na 

execução do projeto, devendo o mesmo, nesse caso, apresentar relatório circunstanciado 

de seus trabalhos realizados até então e submetê-lo à aprovação do orientador indicado 

pela Softex.  

6.3. O Termo também poderá ser rescindido a qualquer tempo, em função da avaliação 

do bolsista, sem que tal rescisão enseje a devolução dos valores despendidos em 

proveito do bolsista.  

6.4. A Softex reserva-se a prerrogativa de interromper a Bolsa e rescindir 

unilateralmente o Termo quando não houver mais interesse no projeto ou na 

eventualidade de cortes orçamentários, independentemente da avaliação do bolsista, 

sem que isso implique obrigação de devolução de valores, direito à indenização ou 

reclamação de qualquer natureza. 

6.5. A hipótese de rescisão prevista no item 6.2 supra não exime o bolsista de apresentar 

relatório circunstanciado de seus trabalhos realizados até então e submetê-lo à 

aprovação do orientador indicado pela Softex, sob pena de, não o fazendo, ter de 

devolver todos os valores pagos pela Softex.  

6.6. A rescisão do presente Termo por culpa do bolsista ou envolvendo a não 

apresentação de relatório circunstanciado, conforme previsto nos itens 6.2 e 6.5, dará à 

Softex o direito de restringir a sua participação em próximos processos seletivos e/ou 

outros processos licitatórios da Softex.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  

Este contrato vigorará pelo prazo de_____contado da data de sua assinatura, podendo 

ser renovado a critério da Softex.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA BOLSA  

O valor da remuneração do bolsista é de R$__________, pertinente à Bolsa de 

_____________, conforme a tabela de categorias e valores das Bolsas Softex.   

 

 



 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  

A Softex pagará o valor da Bolsa definido na Cláusula Oitava deste instrumento, 

depositando-o em conta corrente própria do bolsista, até o quinto dia útil depois do 

atesto do orientador ou do diretor da área ao qual o bolsista estiver vinculado, o que 

deverá ocorrer até o primeiro dia útil de cada mês.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES  

Este Termo poderá ser alterado ou modificado por intermédio de termo aditivo, sendo 

lícita a inclusão de novas cláusulas e condições, vedada a alteração do objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS ÔNUS E 

ENCARGOS  

O bolsista é responsável pelos danos causados diretamente à Softex ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do projeto, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do projeto pela Softex.  

11.1. Todos os ônus ou encargos que se destinem à execução do projeto objeto deste 

instrumento, tais como locomoção, alimentação, estadia e outros, ficarão totalmente a 

cargo do bolsista.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

Fica eleito o Foro de Brasília, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução 

deste instrumento, que não puderem ser resolvidas por mútuo entendimento, 

renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por 

estarem justas e acertadas, as partes firmam este Termo de Compromisso em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma.  

Brasília, ___ de _______ de 2019. 

SOFTEX        BOLSISTA 

 

Testemunhas: 

 



 

ANEXO I 

(Termo de Compromisso) 

 

Dos Direitos Patrimoniais/ Autorais 

 

1. Para os fins do presente Termo de Compromisso, Propriedade Intelectual significa o 

conjunto de bens tangíveis ou intangíveis relacionado a qualquer direito de propriedade 

intelectual ou industrial, direta ou indiretamente relacionado a este Instrumento, 

incluindo, mas não se limitando a invenções, relatórios, know-how, direitos sobre base 

de dados, modelos, conceitos, resultados de testes, processos de fabricação e 

desenvolvimento, especificações, patentes, aplicação de patentes, modelos de utilidade, 

direitos de reprodução, software, hardware, direito sobre informações técnicas, direito 

autoral, domínios, desenhos, esquemas, logotipos, marcas, qualquer forma de dados, 

notas técnicas, protótipos, métodos, algoritmos, qualquer documentação técnica, quer 

sejam registrados ou não. 

 

2. A contar da data da assinatura deste instrumento, o bolsista cede definitivamente à 

Softex, à título gratuito, no âmbito do projeto, todos os direitos patrimoniais/autorais 

sobre qualquer obra produzida no âmbito do projeto objeto deste instrumento, podendo 

a Softex, que passará à condição de editor para todos os fins de direito, dela se utilizar 

em todas as suas modalidades, e inclusive:  

2.1. adequá-la às suas normas editoriais e submetê-la a tratamento editorial (projeto 

gráfico e editoração) compatível com seu padrão e disponibilidade orçamentária, 

traduzi-la, divulgá-la e comercializá-la, inclusive sob a forma de livro, ouvido, sempre 

que possível, o autor/bolsista;  

2.2 reproduzi-la em meio digital e divulgá-la na internet, no idioma português ou no 

idioma que julgar conveniente.  

2.3 de acordo com a sua conveniência, publicar, reproduzir e divulgar, por meio de 

jornais, revistas, livros, televisão, rádio, internet, vídeo, ou por meio de outro recurso 

audiovisual, as imagens e vozes dos bolsistas pertinentes às obras de que trata este 



 

instrumento, total ou parcialmente.  

 

3. As obras produzidas poderão ser indicadas, citadas, descritas, transcritas ou utilizadas 

pela Softex, total ou parcialmente, em expedientes, publicações – internas ou externas – 

cartazes ou quaisquer outros meios de promoção e divulgação, inclusive crédito, não 

cabendo ao autor pleitear a percepção de qualquer valor, inclusive a título autoral.  

 

4. Caso as obras produzidas reproduzam documentos que ainda não estejam em domínio 

público, caberá ao bolsista obter dos autores ou seus herdeiros a liberação de direitos de 

reprodução, condição indispensável para a publicação.  

 

5. A Softex, a seu único critério, poderá imprimir em uma ou mais tiragens a quantidade 

de exemplares que julgar necessária.  

 

6. O bolsista isenta a Softex de qualquer pagamento relativo à cessão dos direitos 

patrimoniais/autorais inerentes às obras produzidas, submetendo-se exclusivamente ao 

que é aplicado pela Softex nos casos de distribuição de exemplares entre as partes.  

 

7. A Softex se reserva o direito de publicar ou não as obras produzidas no âmbito do 

projeto objeto deste instrumento, conforme indicação da diretoria. Caso não possa ou 

não queira utilizar-se dessa prerrogativa, poderá, mediante requerimento, autorizar a 

publicação, reprodução e distribuição por terceiros das obras produzidas, observando-se 

o Item 8. A autorização será dada pela diretoria da Softex ou por representante por ela 

designado. 

 

8. Qualquer publicação, ainda que parcial, dos resultados dos trabalhos deverá ser 

submetida à diretoria da área ao qual o bolsista estiver vinculado. Toda apresentação 

oral ou escrita deverá incluir, obrigatoriamente, referência à Softex.  

 

 



 

9. A Softex poderá demandar que os bolsistas façam apresentações orais públicas do 

desenvolvimento de seus trabalhos.  

 

10. Estas normativas não se aplicam às obras produzidas no âmbito do projeto inseridas 

em documentos de circulação restrita de universidades, congressos, encontros, agências 

financiadoras e centros de pesquisa, como notas e textos para discussão e similares, 

ainda que publicadas em seus anais.  

 

11. Caso haja interesse do autor/bolsista e da Softex em publicar as obras de que trata 

este parágrafo, fica a publicação obrigada a cumprir o disposto nesta cláusula e seus 

parágrafos.  

 

12. A cessão dos direitos autorais não será prejudicada pela interrupção por qualquer 

motivo da bolsa, inclusive nos casos de não renovação ou de rescisão deste instrumento.  
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ANEXO IX –  
MODELO DE PLANO DE 

TRABALHO 
  



PLANO DE TRABALHO
ATENÇÃO: ESTE PLANO DE TRABALHO DEVE SER PREENCHIDO ENTRE UMA INSTITUIÇÃO CREDENCIADA AO CATI (ICC), UMA EMPRESA-ÂNCORA E UMA STARTUP OU EMPRESA DE TI OU GRUPO DE PESQUISA OU CONSÓRCIO DE EMPRESA DE TI.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CREDENCIADA AO CATI (ICC)

Nome: Ponto Focal:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA-ÂNCORA

Nome: Ponto Focal:

IDENTIFICAÇÃO DA STARTUP OU EMPRESA DE TI OU GRUPO DE PESQUISA OU CONSÓRCIO DE EMPRESA DE TI

Nome: Coordenador:

E-mail do Coordenador:

Equipe Responsável

Nome do Profissional Cargo E-mail

LINHA DE PESQUISA

Linha de Pesquisa:

Preencha os campos abaixo referentes ao Edital de Tecnologias Digitais Emergentes – Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento.                                                                                                                                                                                  Chamada Softex – 12/2018

1. EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Demonstre claramente a experiência de algum integrante (currículo lattes) do 
Proponente do Projeto de Pesquisa para atuar na linha de pesquisa selecionada (máx. 400 palavras), apresentando:                                                  a) um dos integrantes da equipe que apresente experiência na(s) tecnologia(s) a ser(em) desenvolvida(s) para cada linha de pesquisa inscrita;                                                                                                                                   
b) um dos integrantes da equipe que apresente experiência no setor de atuação da(s) empresa(s) correspondente(s) à(s) linha(s) de pesquisa inscrita(s).

2. OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Especifique o objetivo por parte dos Proponentes dos Projetos de Pesquisa ao selecionar esta linha 
de pesquisa, apresentando consistência dos objetivos com as áreas temáticas e linhas de pesquisa inscritas. (máx. 400 palavras).



3.  PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a) Desenvolvimento tecnológico e realização do teste, conforme linha(s) de 
pesquisa selecionada(s);                                                                                                                                                                                                                                                                                           Apresente o  cronograma de execução para o desenvolvimento tecnológico, considerando testes e valores necessários para o 
cumprimento. O cronograma de execução de atividades deverá ser feito para que as metas do Projeto de Pesquisa sejam quantificadas e devidamente especificadas. O cronograma deverá ser feito no modelo de metas S.M.A.R.T, ou seja, baseado em seus 5 pilares:
• S -  Corresponde ao termo specific (Específica), ou seja, uma meta deve ser específica naquilo que quer. 
• M - Atribui-se a measurable (mensurável). O que nos mostra que é necessário determinar um indicador tangível e com possibilidade de mensuração. Este indicador irá contribuir para a organização atingir a meta traçada. 
• A -  Vem de achievable, que quer dizer atingível ou aquilo que é alcançável. Desejar obter resultados incríveis é o que todos querem, mas o gestor deve ter em mente que as metas devem estar em uma realidade possível. 
• R -  Corresponde a relevant, o que permite entender que as metas precisam ser relevantes para a organização. Não é interessante criar metas que não façam sentido para as equipes e que não vão gerar resultados positivos.
 • T -  Dentro do método SMART, o T vem de time. Pensando nisso, fica a ideia de que para toda meta é preciso determinar um tempo para que ela se cumpra. Estabelecer uma meta sem um prazo não faz sentido, além de que a mesma não será levada a sério da forma que deveria ser levada. Por esse motivo, sempre que definir uma 
meta, estabeleça um prazo. Um prazo que pode ser cumprido e que faça sentido para os envolvidos.

META ATIVIDADE INÍCIO 
PREVISTO PRAZO DE EXECUÇÃO VALOR JUSTIFICATIVA

3.  PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     b) Validação de mercado nacional;                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Apresente o  cronograma de execução para o desenvolvimento tecnológico, considerando testes e valores necessários para o cumprimento. O cronograma de execução de atividades deverá ser feito para que as metas do Projeto de Pesquisa sejam quantificadas e devidamente especificadas. O cronograma deverá ser feito no modelo de 
metas S.M.A.R.T, ou seja, baseado em seus 5 pilares:
• S -  Corresponde ao termo specific (Específica), ou seja, uma meta deve ser específica naquilo que quer. 
• M - Atribui-se a measurable (mensurável). O que nos mostra que é necessário determinar um indicador tangível e com possibilidade de mensuração. Este indicador irá contribuir para a organização atingir a meta traçada. 
• A -  Vem de achievable, que quer dizer atingível ou aquilo que é alcançável. Desejar obter resultados incríveis é o que todos querem, mas o gestor deve ter em mente que as metas devem estar em uma realidade possível. 
• R -  Corresponde a relevant, o que permite entender que as metas precisam ser relevantes para a organização. Não é interessante criar metas que não façam sentido para as equipes e que não vão gerar resultados positivos.
 • T -  Dentro do método SMART, o T vem de time. Pensando nisso, fica a ideia de que para toda meta é preciso determinar um tempo para que ela se cumpra. Estabelecer uma meta sem um prazo não faz sentido, além de que a mesma não será levada a sério da forma que deveria ser levada. Por esse motivo, sempre que definir uma 
meta, estabeleça um prazo. Um prazo que pode ser cumprido e que faça sentido para os envolvidos.

META ATIVIDADE INÍCIO 
PREVISTO PRAZO DE EXECUÇÃO VALOR JUSTIFICATIVA

3.  PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     c) Validação de mercado internacional, considerando o país de interesse;                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Apresente o  cronograma de execução para o desenvolvimento tecnológico, considerando testes e valores necessários para o cumprimento. O cronograma de execução de atividades deverá ser feito para que as metas do Projeto de Pesquisa sejam quantificadas e devidamente especificadas. O cronograma deverá ser feito no modelo de 
metas S.M.A.R.T, ou seja, baseado em seus 5 pilares:
• S -  Corresponde ao termo specific (Específica), ou seja, uma meta deve ser específica naquilo que quer. 
• M - Atribui-se a measurable (mensurável). O que nos mostra que é necessário determinar um indicador tangível e com possibilidade de mensuração. Este indicador irá contribuir para a organização atingir a meta traçada. 
• A -  Vem de achievable, que quer dizer atingível ou aquilo que é alcançável. Desejar obter resultados incríveis é o que todos querem, mas o gestor deve ter em mente que as metas devem estar em uma realidade possível. 
• R -  Corresponde a relevant, o que permite entender que as metas precisam ser relevantes para a organização. Não é interessante criar metas que não façam sentido para as equipes e que não vão gerar resultados positivos.
 • T -  Dentro do método SMART, o T vem de time. Pensando nisso, fica a ideia de que para toda meta é preciso determinar um tempo para que ela se cumpra. Estabelecer uma meta sem um prazo não faz sentido, além de que a mesma não será levada a sério da forma que deveria ser levada. Por esse motivo, sempre que definir uma 
meta, estabeleça um prazo. Um prazo que pode ser cumprido e que faça sentido para os envolvidos.

META ATIVIDADE INÍCIO 
PREVISTO PRAZO DE EXECUÇÃO VALOR JUSTIFICATIVA



d) Cronograma Físico Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                  Evidencie o cronograma físico financeiro da linha de pesquisa, descrevendo o uso e finalidade das Bolsas a serem concedidas 
pela Softex e custos a serem executados pela Instituição Credenciada ao CATI para desenvolvimento tecnológico (máx. 400 palavras).

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO

R$

Descrição:

VALOR REQUERIDO DA SOFTEX

R$

Descrição:

VALOR REQUERIDO DA EMPRESA (SE APLICÁVEL)

R$

Descrição:

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (SE APLICÁVEL)

R$

Descrição:

Cronograma Físico Financeiro

Exemplo:

Meta Atividade Início Previsto Prazo de Execução Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Meta 01 Atividade 01 xx/2019 xx/2019 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Meta Atividade Início Previsto Prazo de Execução Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Desembolso

Meta Atividade Início Previsto Prazo de Execução Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Desembolso

Meta Atividade Início Previsto Prazo de Execução Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Desembolso



e) Evidencie o protótipo, MVP ou produto a ser ajustado por meio de:                                                                                                                                                                                                                                                                               
•    Apresentação PPT (máx. 5 slides), declarando o estágio de desenvolvimento da solução e contendo especificações técnicas, fotos, imagens das telas no caso de software e relatos de simulação (fazer upload no Formulário de Inscrição e salvar arquivo como: modalidade.nomedainstituição.ppt. Exemplo: grupodepesquisa.
tecnologia00.ppt; empresadeti.tecnologia01.ppt);                                                                                                                                                                           
•    Vídeo (máx. 2 minutos), demonstrando a simulação da solução e explicando seu funcionamento e performance; (fazer upload no site do Youtube e, em seguida, anexar o link abaixo e no Formulário de Inscrição).

4. MODELO DE NEGÓCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     a) Apresente a qualidade e consistência do modelo de negócios, considerando sua: 

Escalabilidade (máx. 200 palavras):

Segmento de Clientes (máx. 200 palavras):

Potencial de Faturamento (máx. 200 palavras):

Proposta de Valor da solução dentri do mercado que a empresa pretende atuar (máx. 200 palavras):

Clareza dos canais de comercialização e distribuição do produto (máx. 200 palavras):

Tamanho do mercado em que atua ou pretende atuar (máx. 200 palavras):

Grau de inovação (fatores competitivos de diferenciação frente a outras soluções), potencial de internacionalização (máx. 200 palavras): 

Potencial de Internacionalização (máx. 200 palavras):

b) Classifique o tipo de business segundo as seguintes classificações B2B, B2C, B2B2C, P2P, B2G, Market Place; e identifique o tipo de solução para o mercado (ex: novos modelos de negócios, novos produtos novos processos, novos mercados, novas tecnologias, eficiência produtiva e etc). (máx. 400 palavras).
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ANEXO X 

 Portaria 422 - 9 de maio de 2013 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 10/05/2013 (nº 89, Seção 1, pág. 5) 

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos incisos I e II do parágrafo único do artigo 87 da Constituição Federal, tendo 
em vista o disposto no art. 47 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e, considerando a 
necessidade de formalização de compromisso pelas partes envolvidas, inclusive quanto aos 
eventuais resultados esperados, relativos aos investimentos no âmbito dos Programas e Projetos de 
interesse nacional na área de informática e automação considerados prioritários pelo Comitê da Área 
de Tecnologia da Informação - CATI, nos termos inciso X do art. 31 do Decreto nº 5.906, de 26 de 
setembro de 2006; e considerando a necessidade de definir normas específicas com os 
procedimentos a serem observados para a concessão e liberação de recursos às entidades 
executoras dos projetos, para o acompanhamento, a fiscalização e a apresentação de prestações 
de contas, resolve: 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os critérios e procedimentos administrativos para apresentação, análise, 
aprovação, liberação dos recursos, acompanhamento, fiscalização e prestação de contas dos 
recursos aplicados no âmbito dos Programas e Projetos de interesse nacional na área de informática 
e automação considerados prioritários (PPI) pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - 
CATI, nos termos do inciso X do art. 31 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, conforme 
o disposto nesta Portaria. 

Art. 2º - O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI estabelecerá relação jurídica com 
seus parceiros, no desenvolvimento de ações dos Programas e Projetos de interesse nacional na 
área de informática e automação considerados prioritários pelo CATI, observadas as definições e 
utilizando-se dos instrumentos seguintes: 

I - PPI - Programas e Projetos de interesse nacional na área de informática e automação 
considerados prioritários Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI, nos termos do inciso 
X do art. 31 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006; 

II - Termo de Referência - documento básico que define o foco de atuação e estabelece as diretrizes 
estratégicas de cada PPI; 

III - Acordo de Cooperação Técnica - instrumento jurídico de compromisso entre as partes, fixando a 
responsabilidade pelo desenvolvimento das ações relacionadas aos Programas e Projetos 
Prioritários; 

IV - Plano de Utilização - documento que descreve as ações, metas e etapas com níveis de 
detalhamento adequados das atividades do projeto, na forma do Anexo I a esta Portaria; 
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V - Termo Aditivo - instrumento utilizado para promover modificações nas cláusulas e condições 
ajustadas originalmente nos acordos de cooperação técnica, sem modificação do seu objeto; 

VI - Concedente - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, por intermédio da Secretaria 
de Política de Informática - SEPIN; 

VII - Proponente - órgão ou entidade coordenadora ou executora de PPI; 

VIII - Executor - órgão ou entidade executora de ações de PPI; 

IX - Co-executor - instituição pública ou privada que participa de acordo de cooperação técnica, na 
condição de interveniente, para atuar como responsável ou corresponsável pela execução física e/ou 
financeira do objeto pactuado. 

CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO 

Art. 3º - Somente poderão ser aprovados projetos no âmbito dos PPI que sejam aderentes aos 
respectivos Termos de Referência aprovados pelo CATI, e submetidos à apreciação da Secretaria 
de Política de Informática - SEPIN, nos termos desta Portaria. 

Art. 4º - O órgão ou entidade interessado em estabelecer acordo de cooperação técnica com o MCTI 
para a execução de projetos no âmbito dos PPI deverão formular suas propostas à SEPIN, mediante 
o preenchimento dos formulários descritos no art. 5º e disponíveis no endereço eletrônico 
www.mct.gov.br/sepin, os quais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico 
gab.sepin@mct.gov.br, sendo que, cópias destes deverão ser impressas, assinadas pelo dirigente 
do proponente e encaminhadas por meio de correspondência à SEPIN, acompanhadas dos 
seguintes documentos: 

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cartão de CPF/MF do dirigente ou documento 
oficial de identidade no qual conste o número do CPF; 

II - cópia autenticada do cartão do CNPJ/MF do proponente ou Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral extraído da página Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet; 

III - comprovante da qualidade de representante legal do proponente; 

IV - cópia do Estatuto ou Contrato Social atualizado e de suas alterações, se for o caso, devidamente 
registrados nos órgãos próprios. 

Parágrafo único - A SEPIN analisará a proposta de projeto apresentada, manifestando-se através de 
parecer técnico no qual recomendará ou não a assinatura do competente instrumento jurídico, dando, 
ao final, por ofício, conhecimento ao proponente da aprovação ou indeferimento da proposta 
apresentada. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Art. 5º - O Plano de Utilização a ser preenchido será composto pelos seguintes formulários, 
constantes do Anexo I a esta Portaria, disponíveis no endereço indicado no art. 4º: 
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I - Cadastro dos Órgãos ou Entidades e de seus Dirigentes; 

II - Projeto Básico; 

III - Proposta de Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, se houver; 

IV - Detalhamento das Despesas; 

V - Cronograma de Execução das Metas Físicas e Financeiras; e 

VI - Cronograma de Desembolso. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSINATURA 

Art. 6º - O acordo de cooperação técnica deverá ser assinado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação - MCTI, por meio da SEPIN, pelo proponente, pelo executor e pelo co-executor, se 
houver, e por duas testemunhas devidamente qualificadas, devendo ser publicado por extrato no 
meio oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura. 

CAPÍTULO V 

DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 7º - A liberação dos recursos à instituição executora de PPI na forma do projeto aprovado será 
realizada mediante ofício de autorização à Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da 
Informação - FacTI, instituição responsável pela custódia dos recursos, nos termos da Portaria MCT 
nº 178, de 23 de março de 2007, contendo cópia do acordo de cooperação técnica assinado pelos 
partícipes, para que proceda à transferência dos recursos à conta bancária específica indicada no 
acordo para essa finalidade. 

Parágrafo único - O acordo de cooperação técnica poderá contemplar um percentual de até vinte por 
cento do montante a ser gasto em cada projeto, para fins de ressarcimento de custos incorridos pelo 
proponente e constituição de reserva a ser por ele utilizada em pesquisa e desenvolvimento do setor 
de tecnologias da informação, nos termos do § 5º do art. 25 do Decreto nº 5.906, de 2006. 

CAPÍTULO VI 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Art. 8º - Os recursos financeiros transferidos pela FacTI deverão ser mantidos em conta-corrente 
específica e de uso exclusivo para a execução do acordo, em instituição financeira controlada pela 
União, sendo permitidos saques exclusivamente para pagamento de despesas previstas no Plano 
de Utilização ou destinados à aplicação financeira. 

§ 1º - Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos deverão ser aplicados: 

I - em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for 
igual ou superior a um mês; e 
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II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores. 

§ 2º - Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser utilizados no objeto do acordo 
de cooperação técnica, mediante autorização prévia do MCTI, ficando sujeitos às mesmas regras de 
utilização dos recursos repassados e às mesmas condições de prestação de contas. 

§ 3º - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser 
computadas como contrapartida, acaso devida. 

§ 4º - Os rendimentos que não forem utilizados nas ações previstas no Plano de Utilização deverão 
ser transferidos a FacTI dentro do prazo para apresentação da prestação de contas. 

Art. 9º - Os recursos transferidos pela FacTI para execução do Acordo de Cooperação Técnica não 
poderão, no todo ou em parte, ser aplicados em outras atividades e ações que não as previstas no 
Plano de Utilização, estando vedada sua aplicação com: 

I - despesas diversas daquelas aprovadas pelo MCTI; 

II - despesas com obrigações trabalhistas alheias ao objeto do projeto; 

III - despesas com obrigações previdenciárias e/ou tributárias não relacionadas diretamente com o 
objeto do projeto; 

IV - o pagamento de taxas de administração, gerência ou similares, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º . 

Art. 10 - São obrigações da executora durante a execução do Acordo de Cooperação Técnica: 

I - observar, nas aquisições de bens e serviços, os princípios da impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência e economicidade, adotando procedimentos que permitam identificar os preços 
médios de mercado e a obtenção de, no mínimo, orçamentos de 3 (três) fornecedores, salvo razões 
de ordem técnica ou de mercado, devidamente justificadas; 

II - manter cópias de todos os documentos de comprovação de despesas, suas autorizações e 
execuções, integralmente digitalizadas em repositório de banco de dados digital, com acesso amplo 
e imediato, devendo os documentos originais serem conservados em arquivo pelo prazo de 5 (cinco) 
anos a contar do fim da prestação de contas; 

III - encaminhar, quando solicitado pelo concedente, relatórios parciais de execução e demonstrativo 
das aplicações realizadas com os recursos recebidos. 

Art. 11 - O MCTI terá amplos e irrestritos poderes para exercer função fiscalizadora, inclusive in loco, 
das atividades e ações desenvolvidas na execução do objeto do Acordo de Cooperação Técnica e 
na aplicação dos recursos alocados, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena 
execução do objeto, podendo, para isso, contar com o auxílio de outros órgãos ou contratar serviços 
de terceiros, se assim entender pertinente. 

Art. 12 - Constitui motivo para suspensão das parcelas pendentes de liberação a ocorrência de 
inadimplemento por parte do executor ou co-executor de qualquer das cláusulas e condições 
pactuadas, em especial quando constatadas as seguintes situações: 
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I - ocorrer atraso na execução das atividades e ações previstas no Acordo de Cooperação Técnica 
sem a devida justificativa; 

II - utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Utilização; 

III - irregularidade do executor ou co-executor no cumprimento das obrigações assumidas; 

IV - aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto no § 1º do art. 8º 
desta Portaria. 

CAPÍTULO VII 

DAS ALTERAÇÕES 

Art. 13 - O Acordo de Cooperação Técnica somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, 
mediante proposta de alteração a ser apresentada ao MCTI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
antes do término do período de vigência do acordo. 

§ 1º - Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Utilização, desde 
que submetidos e aprovados previamente pela SEPIN. 

§ 2º - Quando se tratar de remanejamento de recursos entre elementos de despesas, o pedido deverá 
ser efetuado nos termos do formulário Solicitação de Remanejamento do Plano de Utilização, 
constante do Anexo II a esta Portaria, disponível no endereço indicado no art. 4º. 

§ 3º - Excepcionalmente, quando se tratar de aditamento com aporte de novos recursos, o executor 
deverá encaminhar novo Plano de Utilização. 

§ 4º - O MCTI, de posse do pedido de aditamento financeiro, deverá verificar a situação de 
adimplência. 

Art. 14 - Havendo atraso na liberação de recursos sem culpa por parte do executor, o prazo de 
vigência fica automaticamente prorrogado pelo mesmo número de dias nos quais perdurou o atraso. 

Art. 15 - No prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência do Acordo de 
Cooperação Técnica, as partes interessadas deverão avaliar a pertinência da prorrogação do prazo, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo único. 

Parágrafo único - Finda a vigência do Acordo de Cooperação Técnica sem alcance integral ou com 
alcance parcial do resultado almejado, o concedente, a seu exclusivo critério, poderá, mediante 
avaliação técnica e financeira, elaborar relatório final dando-o por encerrado, ou prorrogar o seu 
prazo de duração, se do interesse dos partícipes. 

CAPÍTULO VIII 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 16 - Todas as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que receberem transferência 
de recursos da FacTI ficam obrigadas a prestar contas de sua boa e regular utilização, ao término 
da execução do Acordo de Cooperação Técnica, mediante apresentação de processo de prestação 
de contas, instruído com o preenchimento dos seguintes formulários constante do Anexo III a esta 
Portaria, disponíveis no endereço indicado no art. 4º : 
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I - Demonstrativo de Receita e Despesa; 

II - Relatório de Gestão; 

III - Relatório da Execução Física; 

IV - Relatório da Execução Financeira; 

V - Relação dos Pagamentos Efetuados; 

VI - Relação dos Bens adquiridos, construídos ou produzidos e solicitação de doação, quando for o 
caso; 

VII - Extratos e Conciliação Bancária da conta corrente e da aplicação financeira, de todo o período; 

VIII - Demonstrativo de Rendimentos; 

IX - Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis; 

X - Cópia dos contratos celebrados e apresentação dos critérios de contratação; 

XI - Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço, quando o objeto do Acordo de 
Cooperação Técnica envolver a realização de obra ou serviço de engenharia; 

XII - Cópia do contrato de câmbio, declaração de importação e fatura comercial, caso haja aquisição 
de bens por meio de importação. 

Art. 17 - A prestação de contas deverá ser apresentada à SEPIN em até 60 (sessenta) dias contados 
do final do prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica ou do recebimento pelo executor do 
relatório final a que se refere o parágrafo único do art. 15, demonstrando a aplicação da totalidade 
dos recursos financeiros alocados, incluindo os da contrapartida, se devida, e os das aplicações 
financeiras, se houver, o resultado da sua execução, bem como o alcance dos objetivos previstos no 
Plano de Utilização e suas possíveis modificações. 

Parágrafo único - Ao apresentar a prestação de contas final, o executor deverá juntar comprovante 
do depósito na conta da FacTI, do saldo dos recursos por ela aportados e não aplicados, das receitas 
obtidas em aplicações financeiras, se houver, e da contrapartida, se devida, caso esta não tenha 
sido aplicada em benefício do projeto. 

Art. 18 - Se a prestação de contas final não for encaminhada no prazo previsto ou, ainda que 
encaminhada, estiver em desacordo com o disposto no art. 16, a SEPIN notificará o executor para 
regularizar a situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único - A SEPIN poderá requerer informações, esclarecimentos ou o envio de documentos 
suplementares. 

Art. 19 - A prestação de contas será analisada pela SEPIN, a quem cabe decidir sobre sua 
regularidade com base na documentação apresentada, devendo emitir o parecer respectivo, 
decidindo sobre a aprovação ou rejeição das contas prestadas. 
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Art. 20 - Rejeitada a prestação de contas, a SEPIN notificará o executor, ficando vedada a celebração 
de novo acordo de cooperação técnica com a pessoa jurídica inadimplente e suspenso o repasse de 
recursos a qualquer título, até que se regularize a situação, sem prejuízo da adoção das medidas 
legais cabíveis por parte da FacTI e da SEPIN. 

Art. 21 - Aprovada a prestação de contas, em seus aspectos técnicos e financeiros, considerar-se-á 
concluído o projeto e cumpridas as obrigações estipuladas no Acordo de Cooperação Técnica, 
devendo ser expedido ofício de quitação ao executor. 

Art. 22 - Eventuais alterações dos formulários constantes dos Anexos I, II e III, referidos no art. 5º, § 
2º do art. 13, e no art. 16, respectivamente, serão comunicadas aos órgãos e entidades por meio de 
ofício e disponibilizadas no endereço eletrônico indicado no art. 4º, para conhecimento das 
atualizações. 

Art. 23 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MARCO ANTONIO RAUPP 
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ANEXO XI

TERMO DE ANUÊNCIA

Para fins de inscrição e participação no Edital Tecnologias Digitais Emergentes - Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento - Chamada Softex 29/2019 declaro que todas as informações prestadas no formulário de 
inscrição no qual constam a proposta e plano(s) de trabalho correspondente(s) à(s) linha(s) de pesquisa 
inscrita(s) são verdadeiras sob pena de infringência ao art. 299 do Código Penal e desclassificação do 
proponente.

Data:

_______________________________________________

NOME DO PROPONENTE DO PROJETO DE PESQUISA

CARGO

NOME DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA


