
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

A FUNDAÇÃO CPQD – CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 

TELECOMUNICAÇÕES, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, sediada à Rua. Dr. 

Ricardo Benetton Martins, Nº 1000 – Parque II do Polo de Alta Tecnologia – CEP 13086-902 – 

Campinas -SP, inscrita no CNPJ/MF sob no 02.641.663/0001-10, vem realizar Chamada Pública 

para angariar provedores de internet interessados em participar como parceiros do projeto 

SemeAr0 que está sendo desenvolvido no município de São Miguel Arcanjo (SP), com o apoio 

da Embrapa, do APL Agrotech e da Prefeitura do Município. 

 

1. Contextualização 

 

 

1.1 Propósito 

 

O CPQD torna público o convite para que provedores de internet conheçam, através de uma 

apresentação virtual a ser agendada, o projeto SemeAr0 que está sendo desenvolvido no 

município de São Miguel Arcanjo (SP) com o apoio da Embrapa, do APL Agrotech e da 

Prefeitura do Município, visando a uma possível manifestação de interesse em participar como 

parceiros do projeto. 

 

1.2 O projeto 

 

O CPQD é uma fundação de direito privado, criado em  1976 como Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Sistema Telebrás (STB) e que, a partir de 1998, com a privatização do 

sistema Telebrás, ampliou a sua atuação em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

através de um programa que gera projetos de inovação para os mercados de 

telecomunicações,  de energia elétrica, industrial, automotivo, do agronegócio e vários outros. 

O CPQD tornou-se, então, uma fundação focada na inovação com base em tecnologias de 

informação e comunicação, com o objetivo de contribuir para a competitividade e a inclusão 

digital do país, fornecendo soluções científicas e tecnológicas que contribuem para o 

desenvolvimento, progresso e bem-estar da sociedade brasileira. 

 

Em parceria com a Embrapa, com o APL Agrotech e com a Prefeitura do Município de Sâo 

Miguel Arcanjo, o CPQD está desenvolvendo o projeto SemeAr0, como primeira etapa da 

Iniciativa Semear, que é uma ação colaborativa que tem por objetivo ampliar a geração de 

riqueza no agronegócio em escala nacional por meio de tecnologias digitais, incluindo 

pequenos e médios produtores, proporcionando impacto econômico em termos de aumento 

do volume, melhoria da qualidade e aumento de eficiência da produção, com foco na 

aceleração da Transformação Digital para o Agronegócio Brasileiro, através da implementação 

e integração de projetos inovadores focados em tecnologias digitais, buscando formas novas 

de atender às demandas dos produtores. 



 

Especificamente, o projeto SemeAr0 em andamento tem como objetivo desenvolver e validar 

uma plataforma de inovação digital de referência composta de componentes tecnológicos, 

processos, modelos de operação e sustentação econômica padronizados e estruturados para 

acelerar a difusão de serviços de fazenda inteligente para os pequenos e médios produtores 

rurais, com a implantação de uma primeira unidade experimental (PoC – Proof of Concept) em 

São Miguel Arcanjo, atendendo um conjunto de produtores rurais de pequeno e médio portes. 

Esta plataforma de inovação digital será implementada através do conceito de Distrito Agro-

Tecnológico (DAT) introduzido pelo projeto, que corresponde a um provedor de serviços de 

fazenda inteligente para pequenos e médios produtores em uma localidade.  

 

Um dos pilares que sustentam o projeto SemeAr0 é a infraestrutura de conectividade que 

atenderá os pequenos e médios produtores rurais do DAT. 

 

 

2. Critérios 

 

Os critérios para a qualificação das empresas para essa chamada pública são os seguintes: 

 

 Atuação reconhecida como provedores de internet 

 Interesse em prover solução de conectividade à internet e serviços de fazenda 

inteligente aos produtores rurais do município de São Miguel Arcanjo 

 Interesse em participar do piloto experimental do projeto em parceria com o CPQD e 

dar continuidade à prestação dos serviços disponibilizados pelo piloto depois de 

finalizada a fase experimental 

 

 

 

3. Fonte de recursos 

 

O CPQD irá custear exclusivamente as despesas com materiais, salários e encargos do 

seu corpo técnico explicitamente contidas no Plano de Trabalho do projeto. A empresa 

parceira será responsável pelo custeio dos itens de sua responsabilidade. 

 

 

4. Da confidencialidade 

 

A expressão "Informações Confidenciais", para fins desta Chamada, significa toda e qualquer 

informação atual ou futura de um dos partícipes que seja levada ao conhecimento da outra 

parte e que seja necessária para o desenvolvimento das atividades do projeto, tais como 

aquelas resultantes de pesquisa, levantamento técnico, dentre outras. As "informações 

confidenciais" incluem, mas não se limitam a dados em geral, técnicas, "knowhow", 

especificações e desempenho de equipamentos, intercâmbios de equipamentos, dados 

financeiros e estatísticos, termos de contratos. 



 

Serão consideradas confidenciais todas as informações reveladas, seja verbalmente, seja por 

escrito, inclusive por meio de material gráfico, e que assim forem rotuladas, formalmente por 

uma dos partícipes como confidenciais, ao passá- las à outra parte. 

 

Os partícipes se obrigam a manter arquivada, sob a classificação de Confidencial, toda 

e qualquer “informação confidencial”, comprometendo-se a não revelá-la a terceiros 

nem utilizá-la para outro propósito que não a análise da mesma, salvo com expressa 

autorização por escrito de todos os partícipes. 

 

 

5. Manifestação de interesse 

 

O CPQD solicita que os provedores de internet interessados em participar da 

apresentação do projeto e de suas particularidades manifestem seu interesse 

enviando email para o endereço eletrônico semear@cpqd.com.br, incluindo 

informações mínimas sobre a empresa (área de atuação, qualificação, dados para 

contato) até o dia 23/04/21. 

 

Até o dia 30/04/21 o CPQD dará retorno à manifestação de interesse e, para os interessados 

em que o CPQD identificar compatibilidade com as necessidades do projeto, comunicará a  

data e a forma da apresentação do projeto. 

 

6. Disposições finais 

 

Os casos omissos desta Chamada Pública serão avaliados e resolvidos pelo CPQD. 

 

A qualquer tempo a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral do CPQD, seja por motivo de interesse público ou 

exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 
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