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APRESENTAÇÃO  
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem como missão 

representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros. Defende, também, 

seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico e social do setor 

agropecuário. Para tudo isso se tornar realidade, a CNA congrega associações e lideranças 

rurais e participa, de forma ativa e permanente, das discussões e decisões sobre a política 

agrícola nacional. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar proporciona mudança de 

atitude do produtor e do trabalhador rural, que trabalham para garantir alimento de boa 

qualidade aos brasileiros. Desperta a população do campo com a oferta de ações de 

Formação Profissional Rural, Atividades de Promoção Social, Ensino Técnico de Nível 

Médio, presencial e a distância, e com um modelo inovador de Assistência Técnica e 

Gerencial (ATeG). 

O Instituto CNA (ICNA) é uma associação civil sem fins lucrativos. Criado em 26 

de março de 2009, desenvolve estudos e pesquisas sociais e do agronegócio, atendendo 

às demandas dos produtores rurais. Estimula, ainda, o desenvolvimento de tecnologias 

alternativas para a produção e a inovação com foco no setor rural brasileiro. 

O trabalho realizado no Instituto CNA traz uma importante contribuição para a 

formulação de políticas públicas, nas quais o beneficiário é a população rural brasileira, 

pois tem como missão o desenvolvimento integral das pessoas que vivem no meio rural 

oferecendo-lhes os mesmos acessos que são conferidos ao meio urbano. 

Nesse sentido, o ICNA disponibiliza a presente CHAMADA DE INOVAÇÃO 

ABERTA, com objetivo de selecionar empresas de tecnologia alinhadas ao setor rural, 

para fins de investimentos, através da celebração de instrumento de apoio financeiro a 

projetos que proponham soluções aos desafios da agricultura e pecuária brasileira. 
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OBJETIVO DESTA CHAMADA  
O ICNA torna pública a CHAMADA DE INOVAÇÃO ABERTA para investimento em 

empresas de tecnologia, com o objetivo de: 

• Desenvolver produtos voltados aos desafios da agricultura e pecuária; 

• Auxiliar produtores rurais em seu processo de transformação digital; 

• Estimular a inovação aberta como fator de competitividade para a agricultura e 

pecuária; 

• Promover metodologias para resolução de desafios, por meio do financiamento 

de equipes dedicadas.  

 

Para efeito deste Edital: 

 

I. Empresa de tecnologia: refere-se à empresa de base tecnológica, inovadora, 

flexível, ágil e criativa, que trabalha em condições de incerteza, e que possua um 

modelo de negócios repetível e escalável, capaz de resolver um problema real.  

II. Projeto de tecnologia: Plano de Trabalho elaborado por Empresa de Tecnologia 

para desenvolver exclusivamente o mercado da solução que será construída 

durante a duração desta chamada.  

III. Proposta e ou Plano de trabalho: Documento elaborado por uma empresa de 

Tecnologia contendo perfil da equipe, modelo de produto, de negócios, prazo 

de execução e condições propostas de investimento.  

IV. Candidata: Empresa de Tecnologia que apresentou proposta a esta chamada.  

V. Opção de Investimento: Contrato Particular de Opção de Participação Social 

entre o ICNA e a Empresa de Tecnologia selecionada. 

VI. Empresa Investida: Empresa de Tecnologia que foi aprovada, no âmbito desta 

chamada, para receber recursos do ICNA nos termos do edital, e que assinou a 

Opção de Investimento. 

VII. Prova de Conceito (PoC): processo de levantamento de evidência documentada 

dos resultados de determinado software, hardware ou modelo de negócios.  

VIII. Dedicação Exclusiva: profissional(is) dedicado(s) que cumpra(m) carga horária 

de ao menos 35 horas semanais no projeto que está envolvido.  



 
 

 

 
- Pág. 5 de 24 - 

IX. Evento de Liquidez: por conceito de finanças é um evento de fusão, aquisição, 

oferta de ações ou quaisquer outros atos que permitam aos sócios ou 

investidores iniciais transformar participação acionária ou volume cotista em 

capital.  

1 O INSTRUMENTO DE APOIO FINANCEIRO 

1.1. O apoio financeiro envolvido no presente programa dar-se-á por meio da 

celebração de um Contrato Particular de Opção de Participação Social entre o 

ICNA e a empresa proponente com a anuência de seus sócios (doravante 

chamado de “Opção de Investimento”).  

1.1.1. A critério exclusivo do ICNA, o apoio poderá ser realizado ainda por meio de 

Contrato de Participação nos termos dos artigos 3º e 61-A, 61-B e 61-C, da Lei 

Complementar nº 123/2006, ou outro instrumento conversível em participação 

no capital, com o aporte de capital que não integrará o capital social da empresa 

proponente antes do seu vencimento ou evento de liquidez, aplicando-se, no 

que couber, as demais disposições deste Edital relativas à “Opção de 

Investimento”. 

1.2. O apoio financeiro por empresa será de até 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais).  

1.3. O ICNA poderá exercer o direito conferido pela “Opção de Investimento”, a seu 

critério, quando: 

I. Do vencimento da Opção; 

II. Da ocorrência de um evento de liquidez. 

III. De forma antecipada, a seu critério, durante a validade do contrato.  

1.4. Na hipótese de não cumprimento das obrigações constantes nesta chamada, no 

contrato de Opção de Investimento ou quanto à prestação de contas dos 

recursos investidos, o ICNA poderá converter sua Opção a qualquer tempo, de 

acordo com as condições previstas no Anexo III. 

1.5. A Opção de Investimento terá prazo de vencimento de 3 (três) anos, prorrogável 

por mais 2 (dois) anos, a critério de conveniência e oportunidade do ICNA, 

totalizando um vencimento de até 5 (cinco) anos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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1.6. O detalhamento das condições para efetivação do apoio financeiro via Opção de 

Investimento, critérios de participação do ICNA na empresa e opções de saída 

estão no Anexo III. 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CHAMADA DE INOVAÇÃO 

ABERTA 

2.1 A seleção de empresas para apoio financeiro no âmbito desta Chamada de Projetos 

será realizada em uma rodada de investimento a ser iniciada em 2022, conforme 

cronograma de execução apresentado nesta Chamada. 

2.2 A Chamada de Projetos será composta pelas seguintes Fases e Etapas: 

 

2.2.1 Fase 01: Envio das Propostas  

I. Período de Inscrição: intervalo de tempo pelos quais as Empresas de 

Tecnologia podem submeter e ajustar seus Planos de Trabalho.  

 

2.2.2 Fase 02: Seleção  

I. Avaliação das Propostas com a publicação de lista de empresas 

selecionadas para a próxima fase, de negociação: Eliminatória e 

Classificatória. 

II. Negociação: Eliminatória e classificatória.  

III. Revisão documental: Eliminatória. 

IV. Assinatura da Opção de Investimento: Eliminatória. Este evento 

ocorrerá em Brasília-DF, em data a ser acordada com as empresas 

selecionadas.  

 

2.2.3 Fase 03: Desenvolvimento do Projeto 

I. Liberação de recursos: conforme o Plano de Trabalho. 

II. Caminhos do Agro: Projeto de Educação empreendedora para o 

desenvolvimento de equipes, produtos e modelagem de negócios.  

 

2.2.4 Fase 04: Execução do CONTRATO DE OPÇÃO DE INVESTIMENTO. Decisão por parte 

do ICNA de se tornar efetivamente parceiro da empresa.  
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3 PROJETOS FINANCIÁVEIS 

3.1 São apoiáveis os projetos e empresas de tecnologia que desenvolvam soluções 

e/ ou que tenham como elemento central de sua estratégia competitiva o 

desenvolvimento de produtos, processos ou serviços aderentes aos desafios 

estabelecidos a seguir: 

RASTREABILIDADE ANIMAL: As empresas de tecnologia precisam buscar alternativas para 

melhorar e ampliar o uso de sistemas de identificação individual de bovinos. Medida importante 

para reduzir os custos do negócio e atender um mercado consumidor cada vez mais exigente. 

COMÉRCIO ELETRÔNICO: Conectar produtores de alimentos, distribuidores e consumidores. As 

plataformas e aplicativos de comércio eletrônico podem contribuir nessa tarefa. Mas como tornar 

essa inovação mais acessível para todos? Esse é o desafio das startups que estarão no HUB CNA 

Digital. 

CONECTIVIDADE:  Encontrar soluções que permitam a ampliação do acesso à internet nas 

propriedades rurais, contribui com a educação à distância, com o uso de sistemas de produção e 

gestão, e até, para a segurança pública. 

CRÉDITO DE CARBONO: Como os produtores rurais podem ter acesso ao crédito de carbono? As 

startups precisam identificar as oportunidades para que agricultores e pecuaristas sejam 

remunerados pelo trabalho que já realizam na preservação e conservação ambiental. 

SEGURO PARAMÉTRICO: Uma indústria a céu aberto. A agropecuária brasileira sofre diretamente 

com as questões climáticas. Por isso, é importante que seja ampliada e diversificada a oferta de 

seguros específicos para atender a necessidade de cada produtor e de cada atividade do Agro. 

4 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

4.1 A disponibilidade de recursos objeto desta chamada será inicialmente limitada 

a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para todas as empresas 

habilitadas no presente Edital com limite individual de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil) por empresa. Os recursos somente serão comprometidos na 

medida em que a Empresa Proponente seja aprovada nas Fases 2 e 3 e que haja 

celebração do contrato, nos termos desta Chamada. 

4.2 O Contrato e seus Anexos determinarão, caso a caso, em quantas parcelas e 

respectivos valores os recursos serão liberados. Os recursos a serem liberados, 

terão como condicionantes centrais, o Plano de Trabalho apresentado além das 

metas de desempenho e marcos de execução, que serão estabelecidas pelo 

ICNA durante a Etapa de Negociação, em linha com as projeções de criação de 

produto e desenvolvimento de negócios, elaborados pela empresa Habilitada. 
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4.3 Os desembolsos relativos à remuneração, benefícios individuais e coletivos 

pagos aos sócios, aos funcionários da empresa, aos prestadores de serviço e 

terceiros deverão manter-se coerentes com o Anexo V: Itens Financiáveis, 

permanecendo constantes para o período contemplado no Plano de Trabalho. 

4.4 É vedada a utilização dos recursos recebidos para pagamentos de bônus, 

participação nos lucros, concessão de empréstimos ou pagamento de dívidas 

não atreladas ao Plano de Trabalho. 

5 ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES 

5.1 Estão aptas a concorrer ao investimento do ICNA empresas brasileiras, isto é, 

com sede no Brasil e instituídas conforme a legislação vigente, que 

concomitantemente atendam aos seguintes critérios: 

I. Sejam registradas em Junta Comercial, sob a forma de Sociedade 

Limitada (“LTDA”) ou Sociedade Anônima (“S/A”). 

II. Os sócios administradores possuam, obrigatoriamente, participação 

majoritária na Estrutura Social da empresa e, preferencialmente, 

nenhum dos sócios detenha, individualmente, mais que 90% (noventa 

por cento) de participação. 

III. Pelo menos 1 (um) de seus empreendedores ou colaboradores 

dedique(m)-se integralmente ao negócio, comprovado por meio de 

declaração apresentada no ANEXO IV; 

IV. O modelo de negócios, os produtos, serviços ou processos da empresa 

Candidata devem ser marcadamente inovadores. Produzidos a partir 

de novas tecnologias ou da integração de tecnologias existentes, não 

utilizadas anteriormente em seus processos internos, que 

obrigatoriamente contenham novas adições em seu desenvolvimento 

para o atendimento do desafio proposto.  A proposta não pode se 

limitar a revender, implantar e ou instalar produtos e serviços de 

terceiros. 

V. Apresentem Plano de Trabalho com suficiência de informações e que 

estas guardem coerência entre si. 

VI. Apresentem proposta que tenha aderência aos Desafios Propostos 

constantes do item 3 deste Edital. 
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5.2 Estas empresas serão chamadas de “Empresas de Tecnologia” para fins deste 

edital.  

5.3 Todas e quaisquer informações fornecidas pela empresa proponente no 

decorrer do processo seletivo são de sua exclusiva responsabilidade, podendo o 

ICNA, a qualquer tempo, determinar a desclassificação imediata e irrevogável da 

empresa caso se verifique a inadequação destas informações ou não se 

comprove a sua veracidade, sem prejuízo de medidas administrativas e judiciais 

na forma da lei. Estas informações podem ser coletadas, incluindo, mas não se 

limitando, a formulários físicos ou eletrônicos, Relatórios periódicos, Cartas de 

Compromisso de Investimento, trocas de mensagens e anexos com a Equipe do 

Programa, entre outros. 

5.4 O não atendimento aos requisitos de elegibilidade, verificado ao longo de 

qualquer Etapa da Chamada de Projetos, confere o direito ao ICNA para a 

imediata eliminação da Empresa de Tecnologia. 

6 Fase 01: ENVIO DAS PROPOSTAS  

6.1 Os cadastros e envios dos Planos de Trabalho (inscrição no Programa) ocorrerão 

exclusivamente por via eletrônica por meio de formulário específico presente 

no link <cnabrasil.org.br/hub>, até a da data limite estabelecida no cronograma 

presente neste Edital. 

6.2 Ao longo de todo o período entre a data de lançamento da Chamada e a data 

final de inscrição, o formulário poderá ser reapresentado, considerando assim a 

última versão como aquela que será analisada, inutilizando as anteriores. Será 

admitido apenas o envio de uma inscrição por CNPJ em cada desafio. 

6.3 As propostas serão baseadas nos seguintes tópicos: 

6.3.1 Seção I Dados cadastrais.  

a) Apresentação do CNPJ da Empresa de Tecnologia 

proponente[numero]. 

b) Qualificação do CNPJ da Candidata [data de fundação, faturamento 

2021/2022 (quando houver), quantidade de clientes (quando houver)]. 

c) Currículo da Empresa de Tecnologia candidata. 

d) Apresentação dos sócios [nome, CPF, % acionário, link para o LinkedIn]. 
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e) Apontar pessoa dedicada integralmente ao projeto [nome, CPF, email, 

função no projeto]. 

f) Perfil da Equipe desenvolvedora [nome, CPF, % acionário, link para o 

LinkedIn, apontamento “a contratar”]. 

6.3.2 Seção II Plano de Trabalho.  

a) Compreensão do Desafio com dados econômicos e fatos relevantes 

encontrados pela empresa, além da descrição desta chamada. 

b) Características e funcionalidades dos produtos, serviços e ou processos 

propostos; as características e tendências do mercado de atuação. 

c) Modelo de negócios.  

d) Estudo de concorrência.  

e) Tese de apresentação do produto para produtores rurais, usando, para 

isto, sua própria capacidade comercial (para quantos produtores será 

apresentada a tecnologia; a quantidade de clientes que será 

contemplada; modelo de monetização). 

f) Proposta de cronograma de desenvolvimento e ou adaptação de 

produto existente, com delimitação de marcos temporais claros de 

desenvolvimento.  

g) Plano de desembolso. 

h) Informações do Term Sheet (TERMO DE NEGOCIAÇÃO PARA EMPRESA 

SELECIONADA) apresentado no Anexo II, incluindo a ponderação entre 

empréstimo e cessão acionária / social. 

i) Fluxo de Caixa simulado, e neste, apresentadas as metas de produto e 

metas de comercialização.  

6.4 Todas as empresas candidatas são exclusivamente responsáveis pelo envio de 

suas propostas até a data e horário limite.   

7 Fase 02: PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1 Do processo de seleção. 

 

7.1.1 O Processo de Seleção das empresas inscritas será composto de 4 (quatro) 

Etapas: 



 
 

 

 
- Pág. 11 de 24 - 

a) Etapa 01: Avaliação das Propostas com a publicação de empresas 

selecionadas, para negociação. Serão apresentadas ao menos 15 

(quinze) Empresas para a próxima etapa, a seguir; 

b) Etapa 02: Negociação - reuniões presenciais e virtuais com 

empreendedores para discutir os termos do Plano de Trabalho. Serão 

apresentadas ao menos 05 (cinco) Empresas de Tecnologia para a 

próxima etapa, a seguir;  

c) Etapa 03: Revisão documental - Etapa onde empreendedores 

apresentam documentação relativa à Empresa de tecnologia 

candidata. Serão apresentadas ao menos 05 (cinco) Empresas de 

Tecnologia para a próxima etapa, a seguir; 

d) Etapa 04: Assinatura do contrato de investimento: Etapa presencial na 

cidade de Brasília-DF com respectiva assinatura de termos jurídicos 

presentes neste Edital.  

7.1.2 A Etapa 01 está condizente com a metodologia de seleção de Planos de Trabalho 

adotada pelo ICNA, a partir da formação de banca de avaliação a seu critério. 

7.1.3 Os avaliadores, sejam colaboradores ou consultores/voluntários contratados 

darão pontuações (notas de 1 a 5) aos diversos Critérios estabelecidos para cada 

Etapa. Esta etapa será totalmente eletrônica. O objetivo é entender se a 

Empresa de Tecnologia possui experiência empreendedora, uma tese para 

solucionar o problema e a compreensão de como esta tese pode se transformar 

em negócio. 

7.1.4 A Etapa 02 deverá ser conduzida pelo ICNA por meio de avaliadores escolhidos 

a seu critério. Ao final da etapa, será decidido quais Planos de Trabalho serão 

investidos.  

7.1.5 A Etapa 03 será conduzida pelo ICNA e preferencialmente ocorrerá de forma 

virtual.   

7.1.6 Na Etapa 03, conduzida pelo ICNA, também haverá a elucidação de eventuais 

dúvidas, para aprofundar o entendimento do Plano de Trabalho e formar juízo 

sobre a sua real viabilidade.  

7.1.7 Deverá ser averiguado se os documentos apresentados estão condizentes com 

os requisitos desta CHAMADA. 
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7.1.8 A Etapa 04 será conduzida pelo ICNA de forma presencial, na cidade de Brasília-

DF. 

7.1.9 Caso seja necessário deslocamento até esta cidade, durante a Etapa de Seleção, 

todos os custos envolvidos ficarão a cargo da Empresa de Tecnologia.  

7.1.10 O ICNA não publicará ou divulgará decisões individuais de avaliadores.  

7.1.11 É importante ressaltar que cabe às Empresas de Tecnologia apresentarem suas 

ideias de forma clara, materializada na própria qualidade dos conteúdos 

apresentados no Plano de Trabalho. 

7.1.12 O fato de uma Candidata ser habilitada em quaisquer das Etapas não constitui 

direito ou expectativa de direito. A Empresa de Tecnologia assumirá total e 

exclusiva responsabilidade pela condução e resultados de seus negócios, e por 

compromissos eventualmente assumidos com terceiros em razão de sua 

participação no presente Edital, não se imputando ao ICNA quaisquer 

obrigações e alegações de eventuais prejuízos pela expectativa ou espera das 

decisões proferidas. 

7.1.13 O ICNA detém prerrogativas exclusivas sobre todas as decisões, consistindo a 

Etapa 01 do presente Edital em mecanismo de captação de Candidatas, ao passo 

que na Etapa 02, em que será confirmada ou não a decisão de investimento, 

consiste na avaliação individual e pormenorizada dos Planos de trabalho 

inscritos na Etapa anterior.  

 

7.2 Etapa 01: Da avaliação das Propostas (Plano de Trabalho) - Eliminatória e 

Classificatória. 

7.2.1 Após a finalização dos cadastros, dar-se-á a avaliação na Etapa 01, que terá como 

base os seguintes parâmetros conforme cópia do formulário eletrônico anexo 

ao Edital: 

 

PARÂMETROS MODALIDADES ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 
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Critério I 
ELEGIBILIDADE 

 
Eliminatória 

Apresentação do CNPJ da Empresa de Tecnologia 
Candidata [número]. 
Apontar pessoa dedicada integralmente ao projeto 
[nome, CPF, % acionário, email, função no projeto]. 

Critério II 
 

MERCADO, 
POSICIONAMENTO 

E PRODUTOS 
25 pontos 

Eliminatória / 
Classificatória 

 

Currículo da Empresa de Tecnologia candidata 
Compreensão do Problema com números e fatos 
relevantes. 
Características e funcionalidades dos produtos 
propostos, serviços e processos; as características e 
tendências do mercado de atuação. 
Modelo de negócios. 
Estudo de concorrência. 
Tese de apresentação do produto para produtores 
rurais usando para isto sua própria capacidade 
comercial. 
Proposta de cronograma de desenvolvimento e/ou 
adaptação de produto existente, com delimitação de 
marcos temporais claros de desenvolvimento.  

Critério III 
Uso dos recursos e 
sustentabilidade do 

projeto 
20 pontos 

Eliminatória / 
Classificatória 

Plano de desembolso. 
Informações do TERMO DE NEGOCIAÇÃO PARA 
EMPRESA SELECIONADA constante no Anexo II, 
incluindo a ponderação entre empréstimo, cessão 
acionária, recepção de investimento. 
Fluxo de Caixa simulado e, neste, apresentadas as 
metas de produto e metas de sua comercialização.  

Critério IV 
 

EQUIPE E ESTRUTURA 
SOCIETÁRIA 

 
15 pontos 

Eliminatória / 
Classificatória 

 

Qualificação do CNPJ da Candidata [data de 
fundação, faturamento 2021, faturamento 2022, 
quantidade de clientes]. 
Apresentação dos sócios [nome, CPF, % acionário, 
link para o LinkedIn]. 
Perfil da Equipe desenvolvedora [nome, CPF, % 
acionário, link para o LinkedIn, apontamento “a 
contratar”]. 

 

7.2.2 As empresas que não atenderem a todos os critérios do parâmetro 

"Elegibilidade" estarão automaticamente eliminadas e, portanto, não serão 

avaliadas nos demais parâmetros. 

7.2.3 Dos critérios e suas notas: 

CRITÉRIOS NOTAS 

II MERCADO, POSICIONAMENTO E PRODUTOS 0 a 25 

III USO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 0 a 20 

IV EQUIPE E ESTRUTURA SOCIETÁRIA 0 a 15 

 
 

 

 Média da Nota II + Média da Nota III  

+ Média da Nota IV 

 

= 
NOTA DE AVALIA-

ÇÃO DA ETAPA 
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7.2.4 Não poderão avançar para a Etapa 02 do Processo de Seleção, as empresas que 

obtiverem em quaisquer dos critérios II, III ou IV, nota inferior a 40% do valor  

em cada critério avaliado ou Nota de Avalição da Etapa 1 inferior a 20 pontos.  

 

7.3 Do Resultado Final da Etapa 01. 

 

7.3.1.1 Serão habilitadas a participar da “Etapa 02 - Negociação” até 15 (quinze) 

empresas mais bem classificadas, com base na Nota Final da Etapa 01. 

7.3.1.2 O Resultado Final da Etapa 01, apresentando a relação de empresas aptas à 

Etapa 02 de avaliação, será divulgada por ordem alfabética no sítio eletrônico 

do Hub CNA Digital < cnabrasil.org.br/hub >. 

7.3.1.3 Em caso de empate será escolhida a Candidata que tiver maior pontuação nos 

critérios II, III e IV, em sequência.  

 

7.4 Etapa 02: Negociação - Eliminatória e Classificatória. 

 

7.4.1 As empresas realizarão uma reunião virtual de até 01 hora com uma Banca 

Avaliadora indicada pelo ICNA, com a participação de ao menos 1 (um) 

representante da Candidata, de acordo com os seguintes critérios:  

a) Os representantes deverão compor o quadro societário, o quadro de 

funcionários da empresa ou estarem diretamente ligados à empresa 

por meio de contrato de prestação de serviços. 

b) É obrigatório que ao menos um dos representantes seja sócio da 

empresa. 

c) É obrigatório que ao menos um dos representantes seja a pessoa 

apontada, quando da inscrição, com dedicação integral ao projeto.  

d) É responsabilidade da Empresa de Tecnologia controlar o tempo da sua 

apresentação, permitindo que a Banca Avaliadora possa fazer 

perguntas e eventuais proposições. 

e) A critério do ICNA, o tempo para perguntas e respostas pode ser 

flexibilizado. 
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7.4.2 Após esta reunião, a Banca Avaliadora poderá, em quantas outras reuniões 

forem necessárias e levando em consideração o prazo desta etapa, propor 

ajustes no Plano de Trabalho em quaisquer itens. Os novos ajustes acordados 

entre as partes deverão ser apresentados em um novo Plano de Trabalho 

retificado com a devida aprovação da Banca Avaliadora.  

7.4.3 Ao menos 05 (cinco) Empresas de Tecnologia serão convidadas para participar 

em etapa posterior, para a assinatura da Opção de Investimento.  

7.4.4 Os avaliadores eventualmente convidados para compor as bancas de seleção 

(Etapas 01 e 02) não poderão ter vinculação trabalhista ou societária com as 

empresas participantes do processo seletivo, nem estarem prestando quaisquer 

serviços relacionados às empresas participantes da seleção.  

7.4.5 Os avaliadores deverão manter sigilo de todas as informações a que tiverem 

conhecimento em razão da participação no processo seletivo, devendo assinar 

Termo de Confidencialidade disponibilizado pelo ICNA.  

 

7.5 Do Resultado da Etapa 02. 

 

7.5.1 O ICNA emitirá comunicado de aprovação da empresa selecionada por meio 

eletrônico <cnabrasil.org.br/hub> para a próxima etapa, bem como a lista das 

empresas classificadas no cadastro reserva. 

7.5.2 Serão habilitadas a participar da Fase 02, Etapa 03 (Revisão Documental), até 

05 (cinco) empresas. 

7.5.3 O resultado Final desta Etapa será divulgado no site do HUB CNA Digital 

<cnabrasil.org.br/hub >. 

7.5.4 A existência de recursos financeiros remanescentes em face do montante 

originalmente previsto para o programa não obriga o ICNA a incluir nenhuma 

empresa, além daquelas previstas nesta sessão. 

7.6 Etapa 03: da Revisão Documental 

7.6.1 Serão objeto de Revisão Documental as empresas relacionadas no Resultado 

Final da Etapa 02; 

7.6.2 Em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de solicitação do ICNA, as 

empresas finalistas deverão preencher e providenciar o envio eletrônico do 
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documento “Solicitação de Documentos”, inserindo-os no campo adequado 

apontado no site do Hub CNA DIGITAL; 

7.6.3 Somente estarão habilitadas para a “Revisão Documental” as empresas 

aprovadas conforme resultado da Etapa 02. As demais empresas não terão sua 

documentação apreciada. 

7.6.4 Outros documentos além dos existentes nesta Chamada poderão ser solicitados 

inicialmente na candidatura, a critério do ICNA, e comporão procedimento 

obrigatório para esta etapa.  

7.6.5 O objetivo desta avaliação é verificar a regularidade fiscal e jurídica das 

empresas aprovadas na Etapa 02, além de gerar comprovações formais de 

termos descritos na candidatura da Empresa de Tecnologia.  

7.6.6 A empresa deverá encaminhar todos os documentos por meio eletrônico < 

cnadigital@institutocna.org.br >, e em até 15 dias (quinze) dias corridos a contar 

da data de solicitação do ICNA, respeitado o cronograma desta Chamada. Não 

serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentação encaminhada fisicamente. 

7.6.7 Toda a documentação listada no Anexo I deste Edital deve ser enviada de uma 

única vez.  

7.6.8 Poderá o ICNA, a seu critério de conveniência e oportunidade, e considerada a 

razoabilidade das justificativas apresentadas pela(s) empresa(s), ampliar os 

prazos de apresentação da Documentação Jurídica.  

7.6.9 A critério do ICNA, poderá ser solicitada às empresas Candidatas a substituição 

ou reapresentação dos documentos prévios constantes do Anexo I e/ou 

documentação complementar, em novo prazo a ser acordado. 

7.6.10 A empresa será eliminada nos casos em que: 

I. não forneça todos os documentos constantes do Anexo I no prazo 

estipulado; 

II. fornecendo-os, seja constatada alguma irregularidade, ou; 

III. se verifique o descumprimento de algum requisito de elegibilidade. 

 

7.7 Do Resultado da Etapa 03. 
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7.7.1 O Resultado Final da Etapa 03, definindo as empresas de tecnologia que serão 

objeto de Contratação, será divulgado conforme cronograma no site do Hub 

CNA Digital < cnabrasil.org.br/hub > 

7.7.2 Etapa 04: da Assinatura do contrato de investimento - Eliminatória e presencial 

em Brasília/DF.  

7.7.3 Somente estarão aptas para a assinatura de contrato as Empresas de Tecnologia 

aprovadas em todas as Etapas anteriores desta Chamada; 

7.7.4 O valor aportado pelo ICNA deverá contemplar exclusivamente as despesas 

associadas ao Plano de Trabalho aprovado no Processo de Seleção. 

7.7.5 A Minuta de Contrato preenchida será encaminhada eletronicamente para 

avaliação, e será assinada presencialmente na cidade de Brasília-DF em data pré-

definida, de acordo com cronograma presente nesta chamada.  

7.7.6 A partir da data de envio eletrônico, a empresa terá um prazo de 10 (dez) dias 

corridos para dirimir quaisquer dúvidas sobre o Contrato.  

7.7.7 O não cumprimento do prazo previsto no item anterior acarretará em 

arquivamento da proposta. 

 

7.8 Dos recursos da Fase 02. 

7.8.1 Será facultada a interposição de recursos, os quais poderão ser submetidos após 

a divulgação do Resultado de cada uma das Etapas da Fase 02. 

7.8.2 Os recursos não terão efeito suspensivo, ou seja, a interposição de recursos não 

anula automaticamente as decisões das etapas anteriores. 

7.8.3 Deve-se submeter o recurso por meio eletrônico de inscrição, disponível na 

página do HUB CNA Digital. 

7.8.4 Somente os representantes legais das Candidatas têm legitimidade para 

interpor recurso administrativo.   

7.8.5 No recurso apresentado pela Candidata, não serão aceitas informações 

adicionais de qualquer natureza que modifiquem a Proposta original, nem o 

envio de documentos complementares àqueles originalmente encaminhados. 

7.8.6 A resposta quanto aos recursos será disponibilizada de acordo com os prazos 

definidos no cronograma desta chamada. 
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7.8.7 O ICNA não se responsabiliza por quaisquer adversidade que, porventura, 

venham a ocorrer no envio do(s) recurso(s), sobretudo aqueles enviados em 

data e horário extemporâneo(s) ao cronograma 

 

8  Fase 03: Desenvolvimento do Projeto  

(A) Passos Para o Agro 

8.1 Com o intuito de apoiar o desenvolvimento das Soluções, haverá uma agenda 

de eventos, cursos e construção de rede de relacionamentos, denominada, 

Passos para o Agro. Projeto de Educação empreendedora para o 

desenvolvimento de equipes, produtos e modelagem de negócios. Nele, haverá 

03 verticais de atuação: 

I. Mentorias com especialistas nos desafios do agro, a partir da 

experiência e relacionamento com produtores rurais  fornecidos pelo 

Sistema CNA/Senar. 

II. Integração com a rede do Hub CNA Digital para auxiliar na modelagem 

de novas tecnologias e modelos de negócios. Acesso à especialistas 

tecnológicos que contribuam para a construção da solução.   

III. Boas práticas administrativas, de elaboração de modelos de negócios e 

construção de estrutura operacional, que auxiliem na otimização do dia 

a dia. Como estruturar processos de vendas e marketing, para 

conquistar clientes/usuários. 

8.2 Todas as ações do Passos para o Agro ocorrerão preferencialmente na cidade de 

Brasília-DF, podendo eventualmente ocorrer de forma virtual quando 

necessário.  

(B) Alocação de Recursos para empresas selecionadas 

8.3 Os recursos previstos para a Empresa de Tecnologia serão disponibilizados pelo 

ICNA de acordo com o Plano de Trabalho. 

8.4 Gastos com pessoal serão pagos por meio de bolsa de inovação tecnológica. 

8.5 As outras despesas apresentadas no Plano de Trabalho e aprovadas pelo ICNA, 

serão disponibilizadas por meio de depósito em conta corrente fornecida pela 

Empresa de Tecnologia investida, desde que previamente solicitadas.  
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8.6 Mensalmente a Empresa de Tecnologia terá de prestar contas de todos os 

recursos investidos,  em modelo fornecido pelo ICNA.  

8.7 A ausência da prestação de contas, ou sua não aprovação pelo ICNA, acarretará 

automaticamente no bloqueio do envio de novos recursos, bem como apuração 

dos valores já repassados.  

8.8 A Empresa de Tecnologia que eventualmente desistir de desenvolver a solução 

presente no Plano de Trabalho, deverá apresentar justificativa formal ao ICNA, 

que a seu critério, poderá requerer o reembolso dos valores até então investidos.  

8.9 O não cumprimento injustificado do Plano de Trabalho, por parte da Empresa de 

Tecnologia, levar a interrupção imediata, por parte do ICNA, do repasses de 

recursos. 

8.10 Informações inverídicas ou forjadas, prestadas ao ICNA, que não forem 

comprovadas pela Empresa de Tecnologia  irão gerar a obrigatoriedade de 

reembolso.  

9 Etapas Posteriores 

9.1 Do monitoramento. 

9.1.1 A partir do momento da contratação da operação de investimento, será realizado 

o monitoramento das empresas de tecnologia apoiadas. Ele ocorrerá, inicialmente, com 

periodicidade semanal, e posteriormente em datas a serem combinadas entre as partes. 

9.1.2 Para esta ação, em momento oportuno será informado a data e formas de 

execução.  

 

9.2 Da Opção de Investimento 

9.2.1 O ICNA poderá exercer a Opção de Investimento de acordo com o contrato presente 

no Anexo III, dentro do prazo determinado no Plano de Trabalho e acordado durante a 

Fase 02 - Etapa 02: Negociação.  

10  Cronograma  

10.1 

Fases Datas 

Fase 01 Envio de proposta 25/10/2022 a 25/01/23 

Fase 02: Etapa 01: avaliação de plano de trabalho. 26/01/2023 a 04/02/2023 

Publicação lista 15 empresas selecionadas 06/02/2023 
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Limite para envio de recursos 10/02/2023 

Fase 02: Etapa 02: negociação. 13/02/2023 a 02/03/2023 

Publicação empresas selecionadas 03/03/2023 

Limite para envio de recursos 04/03/2023 

Fase 02: Etapa 03: revisão documental 06/03/2023 a 10/03/2023 

Fase 02: Etapa 04: assinatura do contrato 15/03/2023 

 

10.2 Os prazos previstos no Cronograma de execução podem sofrer alteração, a qualquer 

tempo, a critério do ICNA, sem prejuízo desta chamada. 

10.3Quaisquer alterações em relação aos prazos informados no presente cronograma de 

execução, , serão divulgadas no site do Hub CNA Digital < cnabrasil.org.br/hub >   para 

conhecimento de todos. 

11 Direitos Autorais e Propriedade Intelectual 

 

11.1 O ICNA reconhece que a Empresa de Tecnologia é a titular única e legítima dos 

direitos autorais e da propriedade intelectual dos produtos existentes antes da 

habilitação na presente CHAMADA DE INOVAÇÃO ABERTA, permanecendo sob a 

propriedade exclusiva desta os produtos anteriormente gerados, não sendo o eventual 

apoio financeiro considerado como transferência de titularidade ou garantia de licença 

para exploração comercial, permanecendo nesta condição independentemente da 

vigência deste instrumento, nos termos as disposições das Leis n° 9.609/98 e 9.610/98, 

que tratam da proteção da propriedade intelectual do software e da proteção dos 

direitos autorais, respectivamente.  

 

11.2 Quaisquer inventos, aperfeiçoamentos ou inovações de produtos, processos, 

tecnologias, conhecimentos, componentes pré-tecnológicos e tecnológicos, protegíveis 

ou não, obtidos a partir do desenvolvimento dos produtos que sejam frutos do presente 

instrumento de apoio financeiro, a partir e vinculados a execução das atividades previstas 

no respectivo "Plano de Trabalho", será cotitulada entre o ICNA e a Empresa de 

Tecnologia de acordo com os percentuais pactuados na Opção de Investimento.  
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12 Considerações Finais 

12.1 Os termos do Edital e seus Anexos poderão ser retificados por iniciativa do ICNA 

ou em razão do acolhimento de impugnação oportunamente apresentada. As 

retificações feitas serão divulgadas no sítio eletrônico do HUB CNA Digital 

<cnabrasil.org.br/hub>. Todas as empresas participantes da seleção deverão se 

atentar às retificações, estando sujeitas a estas. 

12.2 A confirmação de envio da inscrição implica na concordância e na aceitação das 

regras, terminologias, definições empregadas e autorizações presentes neste 

Edital.  

12.2 Ao se inscrever no presente Edital, a Candidata se compromete com a veracidade 

das informações declaradas. 

12.3Serão desconsideradas as propostas que estejam em desacordo com quaisquer itens 

deste Edital. 

12.4 A execução do presente Edital está condicionada ao encaminhamento dos 

documentos anexos, listados a seguir, parte integrante deste instrumento: 

• ANEXO I - Lista de Documentos Exigidos para Avaliação Jurídica. 

• ANEXO II – Term Sheet - TERMO DE NEGOCIAÇÃO PARA EMPRESA 

SELECIONADA. 

• ANEXO III – Detalhamento do Instrumento. 

• ANEXO IV - Modelos de Declarações. 

• ANEXO V – Itens Financiáveis. 

12.5 Esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos por meio do 

seguinte e-mail: cnadigital@institutocna.org.br. 

12.6 É facultado ao ICNA, em qualquer Etapa do Edital, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo de Seleção e da 

contratação, nos termos do Contrato Particular de Opção de Participação Social.  

12.7 Na ocorrência de qualquer fato superveniente, ou na hipótese de caso fortuito, ou 

força maior, os prazos que estiverem em curso serão suspensos, voltando a correr assim 

que a situação for normalizada. 

12.8 A aprovação em qualquer das Etapas previstas no Edital, não gera direito adquirido 

à contratação, sendo que, qualquer obrigação estipulada entre as partes, somente terá 

efeito após a assinatura do Contrato Particular de Opção de Participação Social.  
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12.9 A qualquer momento, antes da assinatura do Contrato Particular de Opção de 

Participação Social, o ICNA poderá cancelar o Processo de Seleção, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis, em decisão devidamente fundamentada.  

12.10 Durante o Processo de Seleção, o ICNA não reembolsará quaisquer despesas 

incorridas pelas participantes, as quais deverão suportar todos os custos inerentes ao 

processo. 

12.11 Durante a vigência do instrumento de investimento e em 3 (três) anos após o seu 

vencimento, ainda que não exercida a conversão do seu direito em participação no 

capital, o ICNA poderá solicitar informações relativas ao perfil da empresa investida, 

incluindo faturamento, número de postos de trabalho gerados, número de usuários e 

clientes, montante de investimento captado, dentre outras. Estas informações serão 

utilizadas para fins de pesquisa e acompanhamento dos resultados gerados pelo 

Programa do Hub CNA Digital. 

12.13 As informações prestadas pelas Empresas de Tecnologia participantes do presente 

Edital poderão ser utilizadas pelo ICNA, resguardado o devido sigilo pessoal, bancário e 

fiscal. Consideram-se tais informações de domínio público. 

12.14 No desenvolvimento das atividades relacionadas com a execução deste Edital, o 

ICNA observará, no que couber, as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e respectivas regulamentações, comprometendo-

se a proceder ao correto e adequado tratamento de dados pessoais a que tiver acesso, 

inclusive pugnando pelo estrito e fiel cumprimento de suas obrigações relacionadas ao 

tema. Qualquer dado e/ou informação compartilhado será tratado com base na boa-fé e 

respeito as boas práticas, de acordo com a Política de Privacidade do Sistema 

CNA/SENAR/ICNA (disponível em https://www.cnabrasil.org.br/politica-privacidade), de 

modo que sejam armazenados com segurança e adoção de precauções para evitar a 

perda, corrupção ou uso fraudulento dos dados contidos no banco de dados e/ou 

qualquer fonte de dados proveniente do titular de dados. (artigos 46 e 50 da Lei 

13.709/18). A eventual violação dos preceitos legais aplicáveis, sujeitará, ainda, a parte 

infratora às sanções contratuais, civis e penais decorrentes.  

12.15 A Empresa de Tecnologia é responsável por todos os encargos de natureza 

trabalhista, acidentária e previdenciária, decorrentes da execução do deste Edital ou da 

utilização, para tanto, do trabalho de sócios, empregados, estagiários, prepostos, 
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autônomos, representantes e colaboradores. A Empresa de Tecnologia também é 

responsável pelos ônus tributários que incidam ou venham a incidir sobre este 

instrumento e seus anexos, assegurando-se ao ICNA, desde já, independente do seu 

direito de regresso, o ressarcimento de eventuais perdas ou condenações judiciais 

decorrentes do presente instrumento de apoio financeiro. 

O não exercício, pelo ICNA, de qualquer direito previsto neste Edital, não constitui 

renúncia, novação, alteração nos termos desses instrumentos nem confere qualquer 

direito às empresas. 

12.16 Todas os casos omissos relativos a presente Chamada serão analisados pela 

Secretaria Executiva do ICNA.  

 

Brasília, 25 de outubro de 2022 
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ANEXOS 


