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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA

 

ATO DE RE-RATIFICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021 

CONVOCAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS EM FORMALIZAR PARCERIA 

PARA ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR AMBIENTE 

DE INOVAÇÃO DENOMINADO “AGNEST” 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, torna público
o presente ATO DE RE-RATIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021, cuja
finalidade é selecionar empresas interessadas em formalizar parceria para estruturar e
implementar ambiente de inovação denominado “AgNest”, compondo o Conselho Gestor, como
PARCEIROS FUNDADORES.

 
1.1. O presente ato retifica o item 6 - PARTICIPANTES, passando doravante a

ter a redação abaixo:
 
6. PARTICIPANTES 
6.1. Poderão participar deste CHAMAMENTO PÚBLICO as empresas interessadas na
estruturação e implementação do AgNest, com comprovada atuação nos Setores
Âncora vinculados à Tecnologia da informação e Telecomunicação; Indústria Agropecuária:
insumos, biotecnologia, máquinas e implementos, agricultura de precisão e serviços
para setor agropecuário, legalmente constituídas, que atendam aos requisitos de
habilitação e apresentem a documentação constante dos ANEXOS B e C nos prazos
previstos no item 9;
6.2. Serão disponibilizadas 4 (quatro) vagas para as empresas interessadas na
estruturação do AgNest, na condição de PARCEIROS FUNDADORES para integrar o
Conselho Gestor, sendo1 (uma) para as empresas do Setor de Tecnologia da informação
e Telecomunicação e 3 (três) vagas para as empresas do Setor da Indústria Agropecuária.
6.3. Para o caso de não preenchimento da totalidade das vagas, na forma do item 6.2.,
poderão ser chamadas as empresas inscritas em outro setor âncora. 
6.4. Ficam impedidas de participar do presente CHAMAMENTO PÚBLICO, os
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6.4. Ficam impedidas de participar do presente CHAMAMENTO PÚBLICO, os
interessados que apresentem qualquer das seguintes condições:
6.4.1. penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar, prevista no inciso III do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, desde que aplicada pela
Embrapa;
6.4.2. penalidade de impedimento de licitar e contratar, prevista no artigo 7º da Lei n.
10.520/2002 ou no artigo 47 da Lei n. 12.462/2011, aplicada por qualquer órgão ou
entidade da União;
6.4.3. penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei
n. 8.666/1993 ou a prevista no artigo 46 da Lei n. 8.443/1992, aplicada pelo Tribunal de
Contas da União;
6.4.4. penalidade de proibição de contratar com o Poder Público prevista nos incisos do
artigo 12, III da Lei n. 8.429/1992;
6.4.5. empresas que estejam cumprindo sanção de proibição de participar de licitações e
celebrar contratos administrativos nos termos do artigo 38 da Lei nº 12.529/2011, do artigo
10 da Lei 9.605/98, e inciso IV do artigo 33 da Lei nº 12.527/11;
6.4.6. serão impedidas de participar, também, as pessoas, físicas ou jurídicas, referidas
no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016.
 

1.2. Ficam ratificados todos os demais itens, não alterados pelo presente
ATO DE RE-RATIFICAÇÃO, previstos no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
01/2021.
 
 

CELSO LUIZ MORETTI
Presidente
Embrapa

 
ADRIANA REGINA MARTIN

Diretora-Executiva de Inovação e Tecnologia 
Embrapa

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Regina Martin, Diretor-Executivo, em
18/03/2022, às 15:07, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guy de Capdeville , Presidente em exercício, em
18/03/2022, às 15:28, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 6774548
e o código CRC EE19C41B.

Referência: Proces s o nº 21187.002137/2020-90 SEI nº 6774548
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