COMUNICADO Nº 10
1ª RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA PARA EQUIPES EMPREENDEDORAS E
STARTUPS EM ESTÁGIO DE IDEAÇÃO CONECTA STARTUP BRASIL 039/2019
BRASÍLIA, 26 DE SETEMBRO DE 2019

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – Softex, no âmbito
do convênio realizado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), no uso das suas atribuições de executora da EQUIPES
EMPREENDEDORAS E STARTUPS EM ESTÁGIO DE IDEAÇÃO CONECTA
STARTUP BRASIL 039/2019, torna pública a seguinte retificação à chamada
supracitada, cujas alterações estão a seguir elencadas:
1. No Item 2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, passa a vigorar
2.1 As atividades previstas para esta Chamada seguem cronograma de datas,
conforme explicitado no quadro abaixo:
Ação

Período Previsto

ETAPA CADASTRO E SELEÇÃO - CRONOGRAMA PARA EMPRESAS
1 - Lançamento da Chamada

27 de Agosto de 2019

2 - Período de Inscrição das Equipes Empreendedoras e/ou
Startups em estágio de ideação (early stage)

28 de
Agosto

13 de
Outubro

47
dias

3 - Seleção das Equipes Empreendedoras e/ou Startups em
estágio de ideação (early stage)

15 de
Outubro

08 de
Novembro

25
dias

4 - Divulgação das Equipes Empreendedoras e/ou Startups
em estágio de ideação (early stage) Selecionadas

11 de Novembro
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01
dia

5 - Período para Interposição de Recursos

12 de
Novembro

18 de
Novembro

07
dias

6 - Análise dos Recursos interpostos

19 de
Novembro

25 de
Novembro

07
dias

7 - Divulgação do Resultado Final da Seleção das Equipes
Empreendedoras e/ou Startups em estágio de ideação
(early stage)

até 26 de Novembro

01
dia

8 - Etapa de Welcome Aboard

A partir de 05 de Dezembro

45
dias

9 - Fase de Conceituação

01 de Fevereiro de 2020

90
dias

10 - Fase de Validação

A partir de Junho de 2020

90
dias

11 - Fase de Prática

A partir de Outubro de 2020

90
dias

12 - Demoday

A partir de Janeiro de 2021

01
dia

2. No Item 3.2 - DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E HABILITAÇÃO, passa a
vigorar
As Equipes Empreendedoras e/ou Startups em estágio de ideação (early stage)
deverão apresentar no ato da inscrição:
a) Currículo de todos os membros da equipe cadastrado na Plataforma Lattes
atualizado;
b) Indicação de coordenador(a) responsável pela Equipe Empreendedora e/ou
Startup em estágio de ideação (early stage) ao longo do Programa;
c) Declaração do coordenador(a) responsável e dos membros da equipe de que são
residentes no Brasil;
d) Declaração de que os participantes da Equipe Empreendedora e/ou Startup em
estágio de ideação (early stage) não tenham tido vínculo societário com empresas
com faturamento maior do que 4,8 milhões de reais ao ano nos últimos 12 meses;
e) Declaração de que a ideia proposta não passou por processo de aceleração
anteriormente com nenhum dos membros da equipe proponente;
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f) Declaração de que os membros da equipe que serão indicados como bolsistas não
apresentam vínculo empregatício, exceto com o projeto inscrito nesta Chamada.
g) Declaração de concordância em compartilhar informações com o Programa
Conecta Startup Brasil, a fim de contribuir para elaboração dos relatórios de
inteligência e estudos que serão divulgados pelo Programa, excluindo-se
informações sigilosas e de propriedade intelectual do Projeto;
h) Declaração de que o(a) coordenador(a) aceita plena e irrevogavelmente todos os
termos, cláusulas e condições constantes na Chamada 039/2019 e em seus
Anexos;
i) Declaração de que o(a) coordenador(a) tem total responsabilidade pela fidelidade
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo;
j) Declaração de que o(a) coordenador(a) da equipe é proponente exclusivamente
de um (01) projeto na Chamada 039/2019;
k) Documento oficial no qual constem os dados do RG e inscrição no CPF do
Coordenador do Projeto.
3.2.1 Os documentos devem, necessariamente, estar atualizados no ato de inscrição
nesta Chamada.
3.2.2 O(A) coordenador(a) da Equipe Empreendedora e/ou Startup em estágio de
ideação (early stage) deverá preencher o formulário contendo as declarações
descritas no item 3.2, sob pena de não habilitação de sua inscrição.
3.2.3 É vedada a participação do(a) coordenador(a) da Equipe Empreendedora e/ou
Startup em estágio de ideação (early stage) em mais de um (01) projeto nesta
Chamada. Caso venha a submeter mais de um cadastro dentro do prazo previsto no
Edital e/ou caso haja duplicidade de inscrição do coordenador(a), será considerado
válido apenas o último formulário enviado para análise, em cada caso
respectivamente.
3.2.4 O preenchimento do formulário é obrigatório e tem caráter autodeclaratório, logo,
o(a) coordenador(a) se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas.
3.2.5 Em caso de divergências quanto às informações prestadas no formulário de
inscrição nesta Chamada, a Equipe Empreendedora e/ou Startup em estágio de
ideação (early stage) será inabilitada sumariamente.
3.2.6. A Softex reserva-se ao direito de, a qualquer momento, durante a execução do
programa, solicitar documentos adicionais ao(s) coordenador(es) para assegurar a
veracidade e autenticidade das autodeclarações feitas no ato da inscrição nesta
Chamada e garantir o fiel cumprimento dos objetivos e resultados do Programa.

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

www.softex.br

3. No item 4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DE PROPOSTAS DAS EQUIPES
EMPREENDEDORAS E/OU STARTUP EM ESTÁGIO DE IDEAÇÃO (EARLY
STAGE), passa a vigorar:
4.1 - A submissão das propostas deve ser realizada no período de 27 de Agosto a
13 de Outubro de 2019.
Brasília, 26 de Setembro de 2019.

______________________
Diones Santos Lima
Vice-Presidente da Softex

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

www.softex.br

