CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br
COMUNICADO XI

RESULTADO DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS PILOTOS
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI torna público, para
conhecimento dos interessados, o resultado da avaliação, quanto aos requisitos de
mérito, dos projetos selecionados para a Etapa de Implementação dos Projetos Piloto,
no âmbito do Programa Digital.br. O Quadro I anexo apresenta os 10 (dez) projetos
selecionados.
Após sessão da Comissão de Contratação e da Comissão Especial de Licitação, que se
reuniu para a realização de sorteio, conforme previsto no item 11.9 do Edital, visando
definir as 4 (quatro) primeiras colocadas no Concurso em apreço que figuraram com a
mesma pontuação, empatadas em primeiro lugar, obteve-se a seguinte ordem de
classificação:
1º - Mais Performance Moda;
2º - Inova Digital MS;
3º - Rota Digital da Moda Goiana; e
4º - Rede Pernambucana de Inovação Tecnológica.
Para a outra situação de empate, envolvendo os Projetos Hub da Indústria e Bahia in
Rede, definiu-se o desempate a partir da verificação da maior pontuação no critério
“Clareza do Problema”, conforme previsto no item 11.8 do Edital, como se observa no
Quadro II, abaixo:
QUADRO II – CRITÉRIO DE DESEMPATE CLAREZA DO PROBLEMA
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Entre os dias 26 e 29/07/2022, serão conduzidas as avaliações de elegibilidade dos 10
(dez) projetos selecionados. O resultado dessa avaliação será divulgado em 1º/08/2022,
conforme cronograma apresentado no Comunicado VI.
As respostas aos recursos interpostos pelas redes já se encontram disponíveis na
plataforma do Digital.br (https://digitalbr.abdi.com.br/).
Tendo em vista as disposições constantes do item 11.30 do instrumento convocatório, o
aporte financeiro da ABDI a cada um dos projetos selecionados, destinado à
implementação dos seus respectivos projetos piloto, seguirá as faixas de premiação
apresentadas no Quadro III, abaixo:

Apresenta-se, a seguir, a lista dos projetos participantes do certame, com a ordem de
classificação:
Brasília, 25 de julho de 2022.
Comissão de Contratação
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