
Protocolo 

Eletrônico da 

Proposta no FAP

Prot. Eletr. 

Interno
Ref. FINEP Linha temática

Sigla do 

Projeto
Título do Projeto

Situação da 

Proposta
Itens Inabilitados Detalhamento

00B3F6D7-FF1C-44CC-

8A99-4FD040FBFD64
742335 2132/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

RoBOpTICA 

Robótica de assistência e reabilitação 

através da união entre Realidade 

virtual, biossensores, óptica, 

inteligência artificial e computação 

em nuvem

Habilitada

1- Hololens 2 Development kit

2- Motor de corrente contínua

3- Componentes ópticos importados

1- Trata-se de  item em moeda estrangeira cuja conversão utilizou cotação 

diferente da informada pelo BACEN na data de lançamento do Edital (Informe 01 

– Taxa Cambial). Assim sendo, o item foi inabilitado por não atendimento ao 

ITEM 9.4.3.3. do Edital.

2- A data da proforma invoice apresentada é 20/01/2022. O item foi inabilitado 

por não atendimento ao ITEM 9.4.3 do Edital.

3- A proforma invoice apresentada não possui data. O item foi inabilitado por não 

atendimento ao ITEM 9.4.3 do Edital.

4BD026E3-4B37-4B3C-

A237-3944E2620D56
773458 2133/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

HANDY     

Projeto e Desenvolvimento de uma 

Prótese Mioelétrica de Mão 

Personalizável, de Baixo Custo, do 

Tipo Open Source e DIY

Inabilitada

1- Apoio às atividades técnicas propostas no projeto

2- Apoio às atividades técnicas propostas no projeto

Os itens de orçamento relativos às bolsas solicitadas para os pesquisadores (...) 

Cunha (valor total R$ 144.000,00) e (...)

Andrade (valor total R$ 108.000,00) foram inabilitados por não atendimento à 

determinação dos  ITENS A.10 e A.11 do Anexo III - Modalidades de Bolsas- do 

Edital.

DC6766C7-216F-43C4-

84DC-AECCEDA4B25E
784342 2135/22

8.Acessibilidade, 

preferencialmente 

incluindo o conceito 

de desenho universal 

e acessibilidade 

comunicacional.

LTAS      
Laboratório de Tecnologia Assistiva 

para Surdos
Habilitada

1- Confecção e instalação de suportes metálico para 

câmera Valkyrie

Por não atender aos itens 10.3.1 (Nº 8) e 9.4.4 do Edital, o item foi eliminado na 

etapa de Habilitação.

7A8022AE-F5DE-4CD6-

B948-491E48641934
785604 2136/22

3.Auxílios para 

melhoria nas 

habilidades visual, 

auditiva, 

surdocegueira e 

comunicação 

alternativa/aumentati

va

3DucAssist

Ações integradas para 

implementação de práticas 

inovadoras na educação inclusiva: 

impressão 3D, jardim sensorial e 

outras tecnologias assistivas

Habilitada

1- Insumos para experimentos e impressão 3D dos 

laboratórios da rede sediados em Campo Grande-MS.

2- Insumos para o Jardim Sensorial, experimentos e 

impressão 3D dos laboratórios da rede sediados no 

*****

Não foi identificado o envio de documentação obrigatória para os itens, 

implicando na eliminação dos mesmos (conforme critérios do item 10.3.1 do 

edital):

--- Ausência de orçamento para os equipamentos, materiais permanentes e de 

consumo nacionais acima de R$ 100.000,00 (Critério 6)

C1A95A85-E793-4457-

90A2-2F1D21A5E2AF
797009 2137/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

TecnoAging

Tecnologia Assistiva na Avaliação 

Clínico-funcional Integrada e 

Prescrição de Exercícios para Pessoas 

Idosas Usuárias do SUS

Habilitada

1- (PVE) Visitante: Troca de expertise e informação de 

intercâmbio

2- (PVE) Visitante: Troca de expertise e informação de 

intercâmbio

3- (PVE) Visitante: Troca de expertise e informação de 

intercâmbio

EDITAL, Anexo III , item C.4.2 : A concessão de Bolsa PVE está limitada a 1 (uma) 

unidade para cada projeto proposto no âmbito da Chamada Pública, desta forma 

há necessidade de cancelar despesas para 3 bolsas PVE.

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - 

TECNOLOGIA ASSISTIVA

Itens de Orçamento Inabilitados - Modalidade 1 - Resultado 

Preliminar



Protocolo 

Eletrônico da 

Proposta no FAP

Prot. Eletr. 

Interno
Ref. FINEP Linha temática
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Título do Projeto

Situação da 

Proposta
Itens Inabilitados Detalhamento

3E6ED869-5008-4070-

B955-2C1CDF3BBB3F
798015 2138/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

TECincluir

Inclusão e Desenvolvimento de 

Pessoas com Deficiência:  Rede 

Intersetorial e Interinstitucional de 

Laboratórios Multiusuários de 

Tecnologia Assistiva

Habilitada

1- Configurar ambientes virtuais de aprendizagem, 

desenvolver o desenho didático de curso de formação

2- Desenvolver e alimentar o repositório aberto e  o 

banco de dados do projeto

3- Pesquisa de campo e coleta de dados e validação dos 

produtos junto com os usuários. Promover os contatos 

com usuários e suas famílias

4- Pesquisa de campo e formação de  recursos humanos 

em TA e oficinas para familias sobre uso de TA

5- Pesquisa de campo e formação de  recursos humanos 

especialziados na área de TA e oficinas para familias 

sobre uso de TA, validar soluções de TA

6- Pesquisa de campo, formação de recursos humanos, 

validação dos produtos e soluções com usuários e 

famílias

7- realizar o processo de Engenharia de requisitos e 

modelagem dos software/aplicativos para arquiteturas 

móveis.

8- Realizar o processo de modelagem e 

desenvolvimento da interação Humano-Robô, Agentes 

virtuais.

9- Realizar o processo de modelagem e prototipagem 

de sistemas embarcados e de IoT em  circuitos de baixa 

complexidade

(1) Há indicação de bolsas para servidores públicos das instituições envolvidas, o 

que é vedado, conforme item A.10 do Anexo III do EDITAL:  "No âmbito da 

presente Chamada Pública, é vedado aos pesquisadores efetivos das ICTs 

participantes, incluindo ao Coordenador Geral e aos Coordenadores das ICTs Co 

executoras auferirem bolsas." 

02B687C7-A0ED-4C82-

8BE8-11C8CBF02E8D
807458 2140/22

5.Habilitação, 

reabilitação, 

convivência, cuidado, 

moradia, transporte, 

esporte paralímpico e 

tecnologias para 

inclusão digital

DReANNs   

Dispositivos de Reabilitação e 

Assistência em Neurociência e 

Neurotecnologias

Habilitada

1- Monitor hemodinâmico contínuo com módulo de 

capnografia, SpO2 e 10 finger cuffs com prendedor no 

pulso

2- Óculos de realidade aumentada Microsoft  HoloLens 

2

3- Óculos de realidade aumentada Microsoft  HoloLens 

2

4- Óculos de realidade aumentada Microsoft  HoloLens 

2 (robótica)

5- Plataforma de scanning 3D com cabo adicional para 

carregamento

6- Sensor infravermelho de reconhecimento de gestos 

para análise funcional e interação com ambientes 

virtuais

7- Sensor infravermelho de reconhecimento de gestos 

para análise funcional e interação com ambientes 

virtuais

8- Sensor pupilometria e fixação wearable

9- Software profissional para criação de ambientes 

virtuais para experiência em tempo real tridimensional

10 - Material de fabricação das órteses e próteses de 

mão (sensores, motores, processadores, componentes 

eletrônicos e mecânicos)

11 - Material de fabricação do exoesqueleto (sensores, 

motores, processadores, componentes eletrônicos e 

mecânicos)

12 - Adequação da infraestrutura elétrica do PHINeR Lab 

para utilização do TMS

Por não atenderem aos itens 10.3.1 (Nº 7) e 9.4.3 do Edital, foram eliminados na 

etapa de Habilitação 11 itens importados. Por não atender aos itens 10.3.1 (Nº 8) 

e 9.4.4 do Edital, foi eliminado na etapa de Habilitação o seguinte item: 

Adequação da infraestrutura elétrica do PHINeR Lab para utilização do TMS.



Protocolo 

Eletrônico da 

Proposta no FAP

Prot. Eletr. Interno Ref. FINEP Linha temática Sigla do Projeto Título do Projeto
Situação da 

Proposta
Itens Inabilitados Detalhamento

383B6E50-773A-4881-

9422-5E2BF1C18351
811702 2142/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

SYSAGE    

REDE DE LABORATÓRIOS DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O 

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Inabilitada

1- Sistema Biodex 4 de Avaliação Isocinética

2- Sistema BTS de avaliação de marcha e Equilíbrio

3- Bicicleta Horizontal

4- CÂMERA INFRAVERMELHO FLIR T560 EST, 42 

graus,30HZ, Resolução 640x480 (307.200) PIXELS C/ Wi-

Fi E FILMAGEM RADIOMÉTRICA

5- Computadores para Inclusão digital e fábrica de 

softwares

6- Equipamento gerador de campo eletromagnético 

pulsado

7- Esteira  TR9

8- Kts para dosagem de citocinas

9- Reagentes de Biomol

Ausência de orçamento para os equipamentos, materiais permanentes e de 

consumo nacionais acima de R$ 100.000,00 (Critério 6):

- Bicicleta Horizontal

- CÂMERA INFRAVERMELHO FLIR T560 EST, 42 graus,30HZ, Resolução 640x480 

(307.200) PIXELS C/ Wi-Fi E FILMAGEM RADIOMÉTRICA

- Computadores para Inclusão digital e fábrica de softwares

- Equipamento gerador de campo eletromagnético pulsado

- Esteira  TR9

Ausência de  proforma invoice para itens importados (Critério 7):

- Sistema Biodex 4 de Avaliação Isocinética

- Sistema BTS de avaliação de marcha e Equilíbrio

- Kts para dosagem de citocinas

- Reagentes de Biomol

870CCEC8-DF4F-4BD7-

98C6-CECFB3F7938F
812933 2143/22

7.Prevenção de 

deficiências por causas 

evitáveis, de acordo 

com o Art. 19 da Lei 

Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com 

Deficiência

CLNCALFOOD

CLINICAL FOODS - Tecnologia 

Alimentar Assistiva com Fins 

Terapêuticos

Inabilitada
1- Sistema de Cromatografia em Fase Líquida de Alta 

Eficiência HPLC
Não localizado Orçamento do HPLC.

A18425E9-DC68-4F07-

A9B4-1C6AEBEC41BD
817255 2144/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

ASSISTASUL

Rede de Laboratórios de Referência 

em Tecnologia Assistiva do Atlântico 

Sul (ASSISTIVASUL)

Inabilitada

1- Coordenação geral - Pós Doutorado Pesquisador de 

Tecnologias Assistivas e Educacionais

2- Pesquisador com Pós Doutorado  -Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem e Gestão do Conhecimento

3- Pesquisador com Pós Doutorado - Inovação, 

Empreendedorismo e Desenvolvimento Tecnológico.

4- Pesquisador de Nível Superior - Especialista em 

acessibilidade

5- Pesquisadora com Pós Doutorado -  Pesquisadora da 

Educação Especial e Inclusiva, Educacionais e Assistivas.

Conforme item A.10 do 'Anexo III - Modalidades de Bolsas', tem-se:  "No âmbito 

da presente Chamada Pública, é vedado aos pesquisadores efetivos das ICTs 

participantes, incluindo ao Coordenador Geral e aos Coordenadores das ICTs Co-

executoras auferirem bolsas".                                                                               

D5DE6E7D-31C8-4D3D-

B0F5-C3E62C695AE2
818165 2147/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

SIVAM     

Técnicas de baixo custo para análise 

do movimento humano baseadas em 

inteligência artificial, sensores 

vestíveis e IoT

Habilitada

1- Módulo com conjunto de sensores inerciais + placa 

de sincronização + software

2- EV/3 Secretário Administrativo – Gerenciar o fluxo de 

pacientes, realizar o agendamento de uso do 

Laboratório e cuidar da documentação 25h/semana

1- Não apresentou proforma de um dos equipamentos importados, contrariando 

o item 9.4.3 do EDITAL.

2- Apresentou despesa com 1 bolsa para apoio administrativo, contrariando o 

item A.9 do Anexo III do EDITAL: " É vedada a contratação de bolsistas para o 

exercício de atividades indiretas ao projeto (apoio administrativo, prestação de 

serviço e outras atividades similares)."
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E917C494-2817-4CB6-

911C-2026B8C2F9FD
819340 2148/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

PAD-EB    

Plataforma de Acompanhamento de 

Desenvolvimento Linguístico, 

Cognitivo e Socioemocional na 

Educação Básica

Habilitada

1- Tobii Pro Lab Screen-based Edition, perpetual license 

including 1yr Upgrade Contract

2- Administrador de redes

3- Analista de Suporte

4- Desenvolvedor Back-End

5- Desenvolvedor Front-End

6- Product Owner (PO)

7- UI/UX Designer

O item "Tobii Pro Lab Screen-based Edition, perpetual license including 1yr 

Upgrade Contract" foi inabilitado porque, segundo proforma apresentada 

(Orçamento - Tobii Pro Spectrum 1200Hz   Tobii  Pro Lab Screenbased.pdf) ele é 

gratuito no pacote com desconto.

Os itens de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física possuem característica de 

pagamento de pessoal e não de prestação de serviços eventuais, motivo pelo 

qual não atendem aos itens elegíveis do edital.

D1A1ACF1-2CF9-4A41-

9BFA-1EEF96675F37
823194 2152/22

8.Acessibilidade, 

preferencialmente 

incluindo o conceito 

de desenho universal 

e acessibilidade 

comunicacional.

Acessa-PCD

Acessa-PCD: Letic como incubadora 

de desenvolvimento de app como 

tecnologia assistiva para 

acessibilidade e inclusão de pessoas 

com deficiência

Inabilitada

1- Conjunto para transmissão FM de audiodescrição 

com estação transmissora e 48 receptores com fones de 

ouvido

2- Servidor para banco de dados em nuvem

3- Instalação de divisória com porta e vidro em m2

4- Instalação de revestimento de isolamento acústico 

em m2

1- Não apresentou orçamento para o item.

2- Não apresentou orçamento para o item.

3- Não apresentou os documentos exigidos no edital para o item, em desacordo 

com o item 9.4.4 do Edital. 

4- Não apresentou os documentos exigidos no edital para o item, em desacordo 

com o item 9.4.4 do Edital.

024C6AAE-6DDF-461D-

A24B-DC6830E86387
827115 2154/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

DUA-GAMES 

Ateliês de Criação Colaborativa de 

Tecnologias Assistivas Digitais: games 

para o desenvolvimento intelectual, 

cognitivo e socioemocional

Habilitada

1- Armário com chaves

2- Conjunto de Mesas e cadeiras

Foram inabilitados os itens "Armário com chaves" e "Conjunto de Mesas e 

cadeiras", pois mobiliário não é apoável neste Edital. 

BFFEC332-F56C-449F-

AAD5-55E3DF502917
864631 2161/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

ITA/OPM   

Inovação em Tecnologia Assistiva 

para órteses, próteses e meios 

auxiliares de locomoção

Habilitada 1- Manutenção de ferramentas diversas
Conforme item 9.4.5 do edital, item foi eliminado por ausência de proposta 

técnica de manutenção (item 9.4.1):

B7B1BE74-52A1-4BB6-

B0DA-86EFF907EEB8
874297 2162/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

COMTEA    

COMPLEXO MULTIUSUÁRIO DE 

TECNOLOGIA ASSISTIVA (COMTEA) 

DO CENTRO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA EM ENERGIA E 

SUSTENTABILIDADE (CETENS) DA 

*****

Habilitada 1- Microscópio Eletrônico de Varredura
Item foi excluído por não apresentação de documentação obrigatória (conforme 

item 10.1.3 do edital).

D9A18692-CD73-4261-

AE46-333221C63D34
875372 2164/22

8.Acessibilidade, 

preferencialmente 

incluindo o conceito 

de desenho universal 

e acessibilidade 

comunicacional.

LITA      

Inovação, Tecnologia e Acessibilidade: 

soluções e projetos voltados para o 

desenho universal e a comunicação 

acessível.

Habilitada

1- Laptop com Processsador i7 ou similar, 

armazenamento SSD 512gb, RAM 16GB, Placa de Vídeo 

dedicada de 4GB

Não foi lozacalizado o orçamento, em desacordo com o item 9.4.2 do Edital.



Protocolo 

Eletrônico da 
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34C34248-BA12-4ACA-

A1F3-DF1B0DA561EF
877702 2168/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

LabDIAGONA

LabDIAGONAL - Laboratório de 

Próteses de Cognição Aumentada: 

Autismo, Superdotação e Altas 

Habilidades na Alfabetização e 

Letramento através de Jogos

Inabilitada

1- Pequenas obras e instalações

2- Despesas com licitação

Não foram anexadas as seguintes documentações obrigatórias para pequenas 

obras e instalações: (1) Orçamento Sintético, item 9.4.4.1.2 do EDITAL; (2) 

Comprovante de propriedade do imóvel, item 9.4.4.3 do EDITAL.

A9E2B764-FC9C-464E-

9928-8AD2F317B4A4
879792 2173/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

CITAU     

Centro de Inovação de Tecnologia 

Assistiva da Universidade de Gurupi - 

*****

Inabilitada

1- Caixas de Som JBL Professional JBL 9300 HPD9300 2-

Way Passive Cinema Surround Loudspeaker,

2- Central de Potência digital surround

3- Impressora SLS EOS Formiga P110 Velocis

4- Equipamentos acessórios como Aspirador; Exaustor;  

Impressora 3D; Máquina de recorte para corte para  uso 

de laboratórios  CITAU

5- Equipamentos como Máquina CNC Router; Torno 

Mecânico; Termoformadora, e demais equipamentos 

necessarios ao uso do CITAU

6- Equipamentos destinado a estruturação Laboratorio 

Cinema

7- Equipamentos destinado a uso de laboratórios  CITAU 

(softwares. microfones, impressoras,cameras 

fotograficas, notebooks

8-  instalações de bancadas para alocação de Scanner e 

impressoras 3D

9- Pequenas instalações de portas entre salas 

laboratórios

10- Pequenas Instalações de vidro temperado para 

visibilidade entre sala visibilidade entre laboratórios

11- Pintura do espaço entre Laboratório CITAU

Não foram localizados orçamentos para os equipamentos, materiais 

permanentes e de consumo nacionais acima de R$ 100.000,00, em desacordo 

com o item 9.4.2 do Edital.

Não foram localizadas proforma invoice para itens importados, em desacordo 

com o item 9.4.3 do Edital.

Não foi apresentada a documentação para pequenas adaptações de instalação, 

conforme item 9.4.4 do Edital.

73E3E71C-A504-485A-

BE0E-4424FE7819D4
879955 2174/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

RPS5.0-TA 

Rede de Laboratórios de Pesquisa em 

Saúde 5.0 da UNIFESP para 

Desenvolvimento e Inovação em 

Tecnologia Assistiva

Habilitada

1- Escâner 3D EinScan H Shining + solid edge software

2- Estação de trabalho computador de alto 

processamento computacional

3- Óculos de Realidade Virtual e Aumentada

4- Projetor holográfico (ventilador) 150 cm de diâmetro 

de giro (resolução 2048x2880 dpi; ângulo de visão de 

170 graus

5- Unidade de Avaliação: Simulador de cadeira de rodas 

regulagem de Tilt (0-35 graus), Recliner (90-160 graus)

6- XSensors mapeador de pressão para assento e 

encosto

7- Obras nos laboratórios

8- Despesas mensais de manutenção do laboratório

Conforme critérios do item 10.3.1 do edital:

--- Ausência de proforma (critério 7):

- Escâner 3D EinScan H Shining + solid edge software

- Estação de trabalho computador de alto processamento computacional

- Óculos de Realidade Virtual e Aumentada

- Projetor holográfico (ventilador) 150 cm de diâmetro de giro (resolução 

2048x2880 dpi; ângulo de visão de 170 graus

- Unidade de Avaliação: Simulador de cadeira de rodas regulagem de Tilt (0- 35 

graus), Recliner (90- 160 graus)

- XSensors mapeador de pressão para assento e encosto

--- Ausência de projeto resumido (critério 8):

- Obras nos laboratórios

--- Ausência de proposta técnica de manutenção (item 9.4.1):

- Despesas mensais de manutenção do laboratório
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8A49A237-198E-4A16-

A183-2C7DC84AE91F
880027 2175/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

SenseGames

Laboratório e-Health Lab - Projeto 

SenseGames - Jogos Sérios 

Multissensoriais para pessoas com 

deficiência intelectual, mental, 

autismo e múltipla

Habilitada 1- Computador com 2 monitores
Item inabilitado em razão da não apresentação de orçamento para itens de valor 

(total) igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

ED42BE08-DF90-451F-

ADBC-378519B4A5C9
880693 2179/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

LMTA      
Laboratório Multidisciplinar de 

Tecnologia Assistiva da *****
Inabilitada

1- Almofada e Encosto com acessórios

2- Eye Tracker e acessórios

3- Plataforma de força e acessórios

4- Sensores de movimento e acessórios

5- Sistema de Captura de Imgans em 3D

6- Sistema de Esterilização à Plasma e acessórios

7- Sistema para Aquisição de Imagens em Realidade 

Virtual

8- Sistema Wireless com 8 canais

9- Unidade metabólica portátil e acessórios

10- Eletromiografo 8 canais e acessórios

11- Forno de Fusão à arco com acessórios

12- Maquina de Ensaios Universal com acessórios

13- Sistema de Impressão 3D Markforged e acessórios

Não foram localizados orçamentos para os equipamentos, materiais 

permanentes e de consumo nacionais acima de R$ 100.000,00, em desacordo 

com o item 9.4.2 do Edital.

Não foram localizadas proforma invoice para itens importados, em desacordo 

com o item 9.4.3 do Edital.

6215FE4C-D022-4209-

9ADF-314368979911
880842 2180/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

Telessaúde

Central de telessaúde para 

atendimento ampliado de idosos e/ou 

indivíduos com mobilidade reduzida 

em instituições de longa permanência 

para idosos

Habilitada
1- Adaptações de infraestrutura para implantação do 

LabInTelS

Por não atender aos itens 10.3.1 (Nº 8) e 9.4.4 do Edital, item foi eliminado na 

etapa de Habilitação.

DC916BF4-D8C8-4220-

9217-5E9CB7315B10
881188 2181/22

3.Auxílios para 

melhoria nas 

habilidades visual, 

auditiva, 

surdocegueira e 

comunicação 

alternativa/aumentati

va

INCLUI *****

Laboratórios de Tecnoligias Assistivas 

com Desenvolvimento de Soluções 

Inteligentes (IoT, 5G e Digital Twin) 

para Pessoas com Deficiência

Inabilitada

1- Cão Guia Robótico

2- Lidar Drone

3- Lidar movel

4- Óculos Rokid Glass 2

5- Óculos Xcraft TOP

Não foi identificado o envio de orçamento para os equipamentos, materiais 

permanentes e de consumo nacionais acima de R$ 100.000,00 (item 9.4.2 do 

Edital).



Protocolo 

Eletrônico da 

Proposta no FAP

Prot. Eletr. 

Interno
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Título do Projeto

Situação da 

Proposta
Itens Inabilitados Detalhamento

814225F6-C1C5-479A-

8F46-D77A58D53D5C
881223 2182/22

8.Acessibilidade, 

preferencialmente 

incluindo o conceito 

de desenho universal 

e acessibilidade 

comunicacional.

LABINATECA

Laboratório de Inclusão, 

Acessibilidade e Tecnologia Assistiva 

do Campus do *****

Inabilitada

1- Editor de audiovisual

2- Editor de audiovisual

3- Fonoaudiólogo - Profissional de nível superior com 

experiência compatível

4- Pedagogo - Profissional de nível superior com 

experiência compatível

5- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

6- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

7- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

8- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

9- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

10- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

11- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

12- Tradutor e Intérprete de Libras - Profissional de nível 

superior com experiência compatível

Os itens de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, no entanto, possuem 

característica de pagamento de pessoal e não de prestação de serviços 

eventuais, motivo pelo qual não atendem aos itens elegíveis do edital.

B39D4C02-E115-439C-

BC8B-97DD8DEA93DA
881279 2183/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

Viva+*****
Projeto Viva+ *****: autonomia, 

mobilidade e qualidade de vida
Habilitada

1- Pagamento de publicação do DOU.

2- Coordenação das atividades do projeto

3- Coordenação das atividades do projeto

(1) Foram desabilitados dois itens relativos a bolsas a servidores. Segundo o 

EDITAL, Anexo III, item A.10 : "No âmbito da presente Chamada Pública, é 

vedado aos pesquisadores efetivos das ICTs participantes, incluindo ao 

Coordenador Geral e aos Coordenadores das ICTs Co executoras auferirem 

bolsas."; (2) Foi desabilitado o item relativo a despesas com publicações no DOU, 

pois devem ser realizadas com os recursos reservados à proponente como 

DOACI.

99BC0F04-C606-4E6A-

9299-E858FF845E4B
881707 2184/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

ILTA*****

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

TECNOLOGIA ASSITIVA NO HOSPITAL 

*****

Inabilitada
1- Instalação de uma pia, ar condicionado, armários e 

rede elétrica e hidraúlica. Realização de pintura da sala.

Item obras e instalações desabilitado em razão de não atendimento do item 

9.4.4 do edital.

8A7DA12F-2A35-4143-

A685-340A464C3C79
882035 2186/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

NATIVA    

Núcleo em Tecnologia para 

capacitação profissional e criação de 

dispositivos assistivos de baixo custo 

para pessoas com deficiência física na 

Amazônia

Inabilitada

1- Desenvolvedor de sistemas

2- Terapeuta ocupacional habilitado para adequação 

postural

3- Terapeuta ocupacional para aplicação LOTCA-G

Os itens solicitados de Outros Serviços de Terceiros - PF possuem característica 

de pagamento de pessoal e não de prestação de serviços eventuais, motivo pelo 

qual não atendem aos itens elegíveis do edital.

936F6111-55A7-4965-

A81D-DBC9250DDA36
881895 2185/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

CuidarLab 

Laboratório de Tecnologias de 

Cuidados Sociais: formação, 

experiências e soluções inovadoras

Habilitada

1- Material de consumo

2- Auxiliar Administrativo

O item Material de Consumo foi inabilitado por ausência de orçamento para os 

equipamentos, materiais permanentes e de consumo nacionais acima de R$ 

100.000,00 (Item 10.3.1 do edital, critério 6).

O item solicitado de Outros Serviços de Terceiros - PF, no entanto, possui 

característica de pagamento de pessoal e não de prestação de serviços 

eventuais, motivo pelo qual não atende aos itens elegíveis do edital.
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86305E54-FEE8-4FAE-

A0E5-130A7179F45A
882148 2187/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

IMP3DTASSA

Impressão 3D na confecção de 

tecnologias assistivas para Atividades 

de Vida Diária de pessoas com 

deficiência assistidas no  SUS de 

*****

Habilitada 1- Impressora 3D

O item  Impressora 3D foi inabilitado por ausência de orçamento para os 

equipamentos, materiais permanentes e de consumo nacionais acima de R$ 

100.000,00 (Item 10.3.1 do edital, critério 6).

6500685A-8B3E-4235-

ADB4-44FE2B38BC86
882192 2188/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

BIOPROT   

Desenvolvimento de sistemas para 

melhoria da usabilidade e 

incorporação de próteses de membro 

superior

Habilitada

1- Sistema para aquisição de sinais Eletromiográficos de 

superfície (sEMG), incluindo controlador, mínimo 8 

eletrodos, kit bateria, interface com usuário

2- Componentes mecânicos e eletrônicos diversos 

(Motores, com redutor e controlador, componentes 

estruturais, materiais eletrônicos, etc)

(1) Não apresentação de proforma para item de MATERIAL DE CONSUMO 

IMPORTADAO. EDITAL, item 9.4.3. (2) Apresentou proforma da empresa *****, 

datado de 21/06/2022, sem especificação da moeda, no valor de 15.999,99. Em 

USD, a conversão daria R$83.619,15, e não os R$81.528,67 informados na relação 

de itens.

21245546-EA4D-4D4B-

A944-BD9D2872BD82
882410 2189/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

*****ASSIST 

Desenvolvimento de uma rede 

interdisciplinar de Tecnologia 

Assistiva - Universidade - Comunidade

Inabilitada

1- Computador portátil (notebook)

2- Computadores

3- Impressora 3D com filamento Rigido

4- Material de maquetaria e prototipação usinagem

Conforme critérios do item 10.3.1 do edital: ausência de orçamento para os 

equipamentos, materiais permanentes e de consumo nacionais acima de R$ 

100.000,00 (Critério 6)

A0779237-B024-409B-

836D-79B981BB87D4
882468 2190/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

CeRTA/*****

Centro de Referência para o 

Desenvolvimento e Avaliação de 

Máquinas e Dispositivos de 

Tecnologia Assistiva

Inabilitada

1- Materiais eletrônicos/sensores

2- Materiais mecânicos e elétricos para prototipagem

3- Ferramentas para laboratório

4- Insumos para fabricação de peças

5- Materiais eletrônicos/sensores

6- Materiais mecânicos e elétricos

7- Serviços de manutenção

Em razão da não apresentação de orçamento para itens de valor (total) igual ou 

superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), foram inabilitados com base nos ITENS 

9.4.2 e 9.4.5 do Edital os seguintes itens : ‘Materiais mecânicos e elétricos’, 

‘Insumos para fabricação de peças’;  ‘Materiais eletrônicos/sensores’; 

‘Ferramentas para laboratório’.

Em razão da não apresentação de proforma invoice, foram inabilitados com base 

nos ITENS 9.4.3 e 9.4.5 do Edital os seguintes itens : ‘Materiais mecânicos e 

elétricos para prototipagem’; ‘Materiais eletrônicos/sensores’. 

Em razão da não apresentação de proposta técnica e orçamentária, foi 

inabilitado com base nos ITENS 9.4.1 e 9.4.5 do Edital o seguinte item :  'Serviços 

de manutenção'.

5BFD3E0D-11BB-48EE-

B5C5-6A4B4C6E1902
882592 2191/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

NeuroSuTre

Estimulação Somatossensitiva 

Periférica por Corrente Senoidal para 

Supressão do Tremor na Doença de 

Parkinson e no Tremor Essencial

Habilitada
1- Componentes eletrônicos

2- Despesas com Licitação

(1) O proforma da empresa ***** para compra de material de consumo 

importado não está datado. EDITAL, item 9.4.3. (2) Despesas com licitação 

devem ser cobertas com recursos da DOACI da proponente.
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A9C3CE61-4162-4E11-

A663-95C5C0C7615A
883356 2195/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

*****CERT  

Psilocibina, o princípio ativo dos 

cogumelos psicodélicos, para auxiliar 

no desenvolvimento de pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Inabilitada

1- Centrifuga refrigerada

2- ICP-MS

3- Incubadora de CO2, Modelo MCO-170AICUVL-PA

4- Microscópio trinocular invertido modelo AE2000

5- Synergy HTX base with termperature control to 50 ºC, 

linear and orbital shaking. Gen5 software included.

6- Espectrofotômetro

7- Ultrafreezer

Não foi apresentada proforma para os itens importados, em desacordo com o 

item 9.4.3 do Edital. Não foi apresentado orçamento para os itens acima de R$ 

100.000,00, em desacordo com o item 9.4.2 do Edital.

0A708D9F-354A-4AED-

84F0-E5C882227596
883431 2196/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

Roboas***** Núcleo de Robótica Assitiva da ***** Habilitada
1- Obras/serviços de pequeno porte e sem 

complexidade técnica

Conforme critérios do item 10.3.1 do edital, Critério 8:

- Ausência de documentação para pequenas adaptações de instalação

- Foram apresentadas declarações, mas não foi apresentado: planta, orçamento 

sintético, cronograma físico e comprovante de propriedade do imóvel.

A439AFD5-AA41-4836-

99FE-6FC7C1F7075F
883769 2197/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

AssistEMT 

Efeitos da Estimulação Transcraniana 

Não-invasiva na funcionalidade de 

membro superior após o Acidente 

Vascular Cerebral e sua associação à 

COVID-19

Habilitada

1- Controlador externo do estimulador MagPro

2- Controlador externo do estimulador MagPro

3- Sistema de navegação para Estimulação 

Transcraniana Magnética

4- Sistema de navegação para Estimulação 

Transcraniana Magnética

(1) Não foram identificados proformas com os valores solicitados para os itens 

importados. EDITAL, item 9.4.3.

226FFF38-E922-47E3-

B3FD-3053DF45908C
883873 2198/22

5.Habilitação, 

reabilitação, 

convivência, cuidado, 

moradia, transporte, 

esporte paralímpico e 

tecnologias para 

inclusão digital

Meu Guia 2

Otimização do Dispositivo de Pulso 

Vibrátil destinado aos Atletas com 

Deficiência Visual na Modalidade de 

Corrida em Pista

Inabilitada 1- Tensorbook
Item foi inabilitado por não ter sido apresentado a proforma, em desacordo com 

o item 9.4.3 do Edital. 

2891A842-0A7E-43A6-

8EED-C113C6A94937
883950 2199/22

5.Habilitação, 

reabilitação, 

convivência, cuidado, 

moradia, transporte, 

esporte paralímpico e 

tecnologias para 

inclusão digital

Neurassist

Neurorobótica educacional: uma 

proposta de inclusão de crianças com 

severas deficiências motoras na 

robótica educacional

Habilitada

1- Manutenção de ambiente de educação

2- Manutenção de ar-condicionado

3- Manutenção de espaço laboratório

4- Manutenção de espaço para experimentação animal

5- Serviço de manutenção no espaço laboratório

6- Serviço de manutenção no espaço laboratório

Conforme item 9.4.5 do edital e item 9.4.1, os itens foram inabilitados por 

ausência de proposta técnica de manutenção.

914E26F0-C3A7-4B7B-

B5A6-AE48944D9268
884076 2200/22

8.Acessibilidade, 

preferencialmente 

incluindo o conceito 

de desenho universal 

e acessibilidade 

comunicacional.

LABS-IN   Laboratórios de Inclusão Digital Inabilitada

1- Móveis que atendam TA/DUA (mesas, cadeiras e 

estaçoes de trabalho). Equipamentos para atividades à 

distância. Espaço para projeção de imagens full HD.

2- Processador 6 núcleos ou equivalente  a 3 notebooks 

Notebook  Intel® Core? i7 8565U, 12GB, 1TB, 15,6´´, 

Placa NVIDIA GeForce MX110 com 2GB,

Não foram habilitados itens de mobiliário, pois não fazem parte dos itens 

apoiáveis neste edital. Também itens de computação, pois o orçamento do 

conjunto foi maior de R$100.000 e não foi recebido o orçamento, em desacordo 

com o item 9.4.2 do Edital.
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9C19EFDF-016C-4A0B-

8A85-B338BD2BF25A
884186 2201/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

CECLIN-*****

Estruturação da rede de Laboratórios 

da Clínica de Fisioterapia e 

Tecnologias Assistivas da *****

Inabilitada

1- Câmera infravermelho de  2.2 mégapixels para 

captura de movimento. incluindo 1x cabo de ethernet 

de 30m e POE Switch compatível com MX Giganet.

2- Cnoga Medical Ltd. MTX

3- Eletrocardiógrafos e Aplicativo para monitorar a 

frequencia cardiíaca

4- Esteira Instrumentalizada Capacidade da Força 

Vertical das Plataformas de Força: 8800 N Capacidade 

da Força Horizontal das Plataformas de Força: 450

5- Geradora de água quente + vaso de expansão + 

Bombas de circulação + trocadores de calor + chaminé e 

alimentador

6- Climatização do Laboratório de Reabilitação - serviço 

de instalação dos equipamentos.

7- Reforma e manutenção da sala Piscina

8- Troca do piso do Laboratório de Fisioterapia para 

vinílico.

Não foi apresentado orçamento para os itens acima de R$ 100.000,00, em 

desacordo com o item 9.4.2 do Edital.

Não foram apresentados os documentos listados no item 9.4.4 e seus subitens 

para pequenas adaptações de instalação .

8D93DE86-8693-423C-

944E-D6C313892BD6
884198 2202/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

LabTA     

Laboratório de Prescrição, Confecção 

e Dispensação de Tecnologias 

Assistivas nas Afecções 

Neuromusculoesqueléticas e 

Degenerativas.

Inabilitada

1- Impressora 3d de Palmilhas

2- Filamento para impressão de palmilhas

3- Software de Fatiamento de desenho 3D

Por não atenderem aos itens 10.3.1 (Nº 7) e 9.4.3 do Edital, os itens foram 

eliminados na etapa de Habilitação.

646631A6-3FBF-498C-

AD67-597770DB3711
884382 2205/22

5.Habilitação, 

reabilitação, 

convivência, cuidado, 

moradia, transporte, 

esporte paralímpico e 

tecnologias para 

inclusão digital

REATAR    
Rede de Apoio em Tecnologia 

Assistiva e Reabilitação
Habilitada

1- Kit de interfaces cérebro-computador

2- Kit mobiliário completo

Não foi apresentado proforma para o item importado "Kit de interfaces cérebro-

computador", apenas um documento do executor informando o valor e o nome 

da empresa que importaria o item. Sendo assim, o item foi inabilitado por estar 

em desacordo com o item 9.4.3 do Edital.

Além disso, foi inabilitado o item "Kit mobiliário completo", pois mobiliário não é 

apoável neste Edital. 

2629A897-2EA1-43FB-

9E38-B3B249BF0DAF
884477 2206/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

MC        

Missão Criativa: empoderamento 

inclusivo e aprendizagem 

empreendedora das crianças por 

meio do codesign tecnológico de 

brinquedos educativos.

Inabilitada

1- iPad Pro 11 polegadas 128GB com tecnologia LiDAR 

ou similar

2- Notebook ideapad Gaming 3i i7-10750H 16GB 512GB 

SSD GTX 1650 4GB 15.6¨ FHD WVA W10 82CG0004BR 

ou similar

3- Chapas de Madeira Multilaminada ou compensado 

naval 160x250mm de 15-20mm, ou similar.

4- Pequenas adequações de infraestrutura do FabLab 

para a instalações dos equipamentos a serem 

adquiridos.

5- Pequenas adequações de infraestrutura do LabInfo 3.

6- Manutenção de equipamentos existentes e a serem 

adquiridos.

Em razão da não apresentação de orçamento para item de valor (total) igual ou 

superior a R$ 100.000,00, foi inabilitado com base nos ITENS 9.4.2 e 9.4.5 do 

Edital os seguintes itens: ‘Chapas de Madeira Multilaminada ou compensado 

naval 160x250mm de 15-20mm, ou similar’, ‘iPad Pro 11 polegadas 128GB com 

tecnologia LiDAR ou similar;  ‘Notebook ideapad Gaming 3i i7-10750H 16GB 

512GB SSD GTX 1650 4GB 15.6" FHD WVA W1082CG0004BR ou similar’.

Em razão da não apresentação de proposta técnica e orçamentária, foi 

inabilitado com base nos ITENS 9.4.1 e 9.4.5 do Edital o seguinte item:  

'Manutenção de equipamentos existentes e a serem adquiridos'.

Em razão da não apresentação de Cronograma de Execução e de Declaração de 

Equivalência de Endereço do Imóvel (Anexo VIII), foram inabilitados com base 

nos ITENS 9.4.4.1, 9.4.4.4 e 9.4.5 do Edital os seguintes itens:  'Pequenas 

adequações de infraestrutura do FabLab para a instalações dos equipamentos a 

serem adquiridos';  'Pequenas adequações de infraestrutura do LabInfo 3'.
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BD8D5C09-79DA-4CD2-

9F84-BCA76F2F2CDC
884622 2208/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

APF       

Acessibilidade na Prótese Fonatória – 

Projeto de inovação e pesquisa para 

garantir acesso ao aparelho através 

do Sistema Único de Saúde (SUS)

Inabilitada

1- Injetora de Silicone JY-550ST-DM-LSR

2- Water Chiller para Injetora

3- Sistema de ensaio de materiais Instrom 34SC-2

4- Silicone MED-4850 (pedido mínimo)

5- SolidWorks 2023

1- Não apresentou proforma para os itens "Injetora de Silicone JY-550ST-DM-LSR" 

e "Water Chiller para Injetora", em desacordo com o item 9.4.3 do Edital. 

2- Não apresentou orçamento para os itens "Sistema de ensaio de materiais 

Instrom 34SC-2", "Silicone MED-4850 (pedido mínimo)" e "SolidWorks 2023", em 

descordo com o item 9.4.2 do Edital.

7B15292E-FB5F-4CB4-

811C-625EBAEF2458
884626 2209/22

5.Habilitação, 

reabilitação, 

convivência, cuidado, 

moradia, transporte, 

esporte paralímpico e 

tecnologias para 

inclusão digital

TACinte*****
Inovação em Tecnologia Assistiva 

para a Vida Diária e o Esporte
Habilitada

1- Materiais eletroeletrônicos em geral composto por 

cabos, conexões, resistências, componentes eletrônicos, 

extensômetros, dentre outros

Por não atender aos itens 10.3.1 (Nº 6) e 9.4.2 do Edital, foi eliminado na etapa 

de Habilitação o seguinte item: Materiais eletroeletrônicos em geral composto 

por cabos, conexões, resistências, componentes eletrônicos, extensômetros, 

dentre outros.

3820A1B0-7E2F-4F19-

AE30-8277FEEB0901
884794 2210/22

2.Soluções que 

auxiliem para 

melhoria da 

autonomia cotidiana e 

laboral da pessoa com 

deficiência, idosa ou 

com mobilidade 

reduzida

TecNOPEdu 

Desenvolvimento de tecnologias 

assistivas inovadoras para o acesso e 

permanência de pessoas com 

deficiência física no sistema regular 

de ensino.

Inabilitada

1- Forno de refusão

2- Kit de metalização de vias

3- Kit máscara de solda

4- Plataforma de força AMTI

5- Prototipadora mecânica

6- Sistema de montagem SMD automatizada

7- SISTEMA WIRELESS ULTIUM-ESP COM 8 CANAIS PARA 

CAPTURA DE SINAIS DE EMG

8- ¨Nitrogen Liquefier M280x2-Legacy-P 90 Liter per 

day, 240L tank, Air cooled ( USD ) Fully assembled and 

tested COMPLETE Liquid Nitrogen¨

Não foram identificados proforma para os seguintes itens de orçamento: Forno 

de refusão, Kit de metalização de vias, Kit máscara de solda, Plataforma de força 

AMTI, Prototipadora mecânica, Sistema de montagem SMD automatizada, 

SISTEMA WIRELESS ULTIUM-ESP COM 8 CANAIS PARA CAPTURA DE SINAIS DE 

EMG. Estes itens foram desclassificados do orçamento, pois não atendem o Edital 

no item 9.4.3. 

Já o item Nitrogen Liquefier M280x2-Legacy-P 90 Liter foi classificado 

erroneamente como nacional e o orçamento em dólar foi lançado como se os 

valores fossem em Real, razão pela qual foi desclassificado.

8369438E-940A-448B-

A240-929735C4E135
884901 2211/22

5.Habilitação, 

reabilitação, 

convivência, cuidado, 

moradia, transporte, 

esporte paralímpico e 

tecnologias para 

inclusão digital

LabTINeR  

Laboratório de Tecnologia e Inovação 

em Afecções 

Neuromusculoesqueléticas e 

Reabilitação

Inabilitada

1- Exoesqueleto para reabilitação de membro superior.

2- Robô para movimentação de membro superior.

Por não atenderem aos itens 10.3.1 (Nº 7) e 9.4.3 do Edital, foram eliminados na 

etapa de Habilitação os seguintes itens: Exoesqueleto para reabilitação de 

membro superior; e Robô para movimentação de membro superior.

E6102B30-99C3-4FAB-

944D-B052BFBDB1A4
884938 2212/22

3.Auxílios para 

melhoria nas 

habilidades visual, 

auditiva, 

surdocegueira e 

comunicação 

alternativa/aumentati

va

OverELA   

Uma ferramenta de processamento 

da linguagem natural e síntese de voz 

como suporte à comunicação de 

indivíduos com Esclerose Lateral 

Amiotrófica

Inabilitada 1- Mesa grande para sala de reuniões
Não habilitado item mesa de reunião, pois mobiliário não faz parte dos itens 

apoiados neste edital.

75BE7087-A13A-4DF7-

BC32-27B6416B3CDA
884940 2213/22

1.Órteses, próteses e 

meios auxiliares de 

locomoção

QUALITY*****

RENOVANDO ESPERANÇAS 

PROMOVENDO A INCLUSÃO E 

QUALIDADE DE VIDA

Habilitada

1- Auxiliar de Linha de Produção (A CONTRATAR)

2- Auxiliar de Linha de Produção (A CONTRATAR)

Os 2 itens solicitados de Outros Serviços de Terceiros - PF possuem característica 

de pagamento de pessoal e não de prestação de serviços eventuais, motivo pelo 

qual não atendem aos itens elegíveis do edital.
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B0453C5D-C263-4857-

8B8E-CEFE7DA533AB
884942 2214/22

4.Auxílios para o 

desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, 

socioemocional e 

socioeconômico para 

pessoas com 

deficiência intelectual, 

mental, autismo e 

múltipla

Inclui *****
Programa de Inclusão e Acessibilidade 

do *****
Inabilitada

1- Especialista, pesquisador visitante. Orientará depois 

servidores do IF em mestrados ou doutorados.

2- Estímulo à fixação e capacitação no País de recursos 

humanos com destacado desempenho acadêmico e/ou 

reconhecida - SET F

O item 'Estímulo à fixação e capacitação no País de recursos humanos com 

destacado desempenho acadêmico e/ou reconhecida - SET F' foi inabilitado uma 

vez que o candidato a bolsista tem a função de Cooordenador no projeto, além 

de ser servidor, integrante do quadro permanente  de pessoal da Administração 

Pública, contrariando a determinação do Edital no Anexo III - Itens A.10 e A.11. O 

item 'Especialista, pesquisador visitante. Orientará depois servidores do IF em 

mestrados ou doutorados' foi inabilitado uma vez que candidato a bolsista é 

servidor, integrante do quadro permanente  de pessoal da Administração 

Pública, contrariando a determinação do Edital no Anexo III - Item A.11.                                                                                     

2BD55DFD-F40A-4F5C-

9A72-8BB51F44DFE3
884973 2215/22

8.Acessibilidade, 

preferencialmente 

incluindo o conceito 

de desenho universal 

e acessibilidade 

comunicacional.

RTACCAI   

Rede de Tecnologia Assistiva como 

Catalisadora da Cultura de 

Acessibilidade e Inclusão: 

Desenvolvimento de Recursos, 

Estratégias e Formação.

Inabilitada

1- Bateria para robô NAO

2- Caixa para transporte robô NAO

3- Robô Humanoide NAO V6 AI Edition

4- a-blinX + Mouse Play

Não foi apresentada proforma para os itens importados, em desacordo com o 

item 9.4.3 do Edital. Não foi apresentado orçamento para os itens acima de R$ 

100.000,00, em desacordo com o item 9.4.2 do Edital.


