
 
 

CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br 
 

COMUNICADO VII 
 
 
ASSUNTO: DECISÃO ACERCA DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
 
 
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, INFORMA o RESULTADO 
da análise dos RECURSOS interpostos, conforme disposto a seguir: 
 

1) Recurso da Rede Mais Performance – Moda – improcedente; 

2) Recurso da Bahia in Rede – parcialmente procedente; 

3) Recurso da Rede Sandbox Indústria Inteligente – parcialmente procedente; 

4) Recurso da Rede Rota Digital da Moda Goiana – improcedente;  

5) Recurso da Rede Marketing Industrial Digital do setor têxtil e moveleiro de Mato 

Grosso – parcialmente procedente; 

6) Recurso da Rede Alagoas + Digital – parcialmente procedente; 

7) Recurso da Rede Digitalizando seus Negócios – parcialmente procedente; 

8) Recurso da Rede Pernambucana de Inovação Tecnológica – parcialmente 

procedente; e 

9) Recurso da Rede Acelera PE – parcialmente procedente;  

O detalhamento das decisões poderá ser acessado exclusivamente por meio do 
endereço https://digitalbr.abdi.com.br, no campo “Editais”, ícone “Veja os projetos” 
 
Tendo em vista as revisões de notas promovidas por ocasião do acolhimento parcial de 
alguns dos recursos interpostos, houve modificação no quadro final de pontuação dos 
projetos classificados. A lista com a ordem de classificação dos projetos e a pontuação 
final por eles obtida segue em anexo. 
 
Destaque-se que o quadro apresenta a lista com os 18 (dezoito) projetos selecionados 
que seguirão para a próxima etapa do Edital: Etapa III: Aperfeiçoamento metodológico 
dos projetos selecionados. De acordo com o item 2.1.7. do Edital, somente 1 (um) 
projeto por Unidade Federativa (UF), aquele com melhor pontuação final, será 
classificado neste Certame para a próxima etapa. 
 
Para participar da Etapa III, os selecionados terão 3 dias úteis, a contar da divulgação 
do resultado, para preencher as informações da seção “Identificação” no site de 
inscrição do projeto: https://digitalbr.abdi.com.br/.  
 
As atividades de aperfeiçoamento serão direcionadas aos responsáveis técnicos 
indicados por cada instituição participante. O primeiro encontro acontecerá em 
07/04/2022 e a ABDI entrará em contato com os responsáveis para mais informações. 

Brasília (DF), 28 de março de 2022 

Comissão de Contratação 
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