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§ 3°. As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao aderente.

§ 4°. O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

Art. 36. O pedido de adesão à ABDI e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo 
aderente com o fornecedor deverão ser realizados durante a vigência do registro de preço. 

Art. 37. O fornecimento ao aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro 
de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com a ABDI e com os aderentes 
anteriores. 

Parágrafo único. O fornecedor poderá optar por não contratar com o aderente. 

CAPÍTULO IX 

DO CONCURSO 

Art. 38. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará: 

1- a qualificação exigida dos participantes;

li - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho ou projeto técnico, científico 
ou artístico; 

Ili - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao 
vencedor; e 

IV - a propriedade intelectual e os direitos patrimoniais relativos ao trabalho ou 
projeto técnico, científico ou artístico. 

Parágrafo único. Na hipótese de o edital dispor que a propriedade intelectual e os direitos 
patrimoniais relativos ao trabalho ou projeto técnico, científico ou artístico serão transferidos à 
ABDI, essa poderá cedê-los, utilizá-los ou alterá-los livremente, sem necessidade de nova 
autorização do vencedor do concurso. 

CAPÍTULO X 

DO DIÁLOGO COMPETITIVO 

Art. 39. O diálogo competitivo observará as disposições desse capítulo e será restrita às 
contratações em que a ABDI: 

/ - pretenda contratar objeto que envolva as seguintes condições: 

a) inovação tecnológica ou técnica;

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita
sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e

e) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com
precisão suficiente pela ABDI; e
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li - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que 
possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes 
aspectos: 

a) a solução técnica mais adequada;

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; e

e) a estrutura jurídica ou financeira do contrato.

Parágrafo único. O diálogo competitivo será conduzido por uma comissão de contratação 
formada por três empregados da ABDI, designada pela Diretoria Executiva, especificamente 
para essa finalidade. 

Art. 40. A ABDI apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas 
necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias para 
manifestação de interesse na participação da licitação. 

§ 1 °. É vedada a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar
vantagem para algum licitante.

§ 2°. O edital estabelecerá objetivamente os requisitos e os critérios a serem empregados para
a pré-seleção dos licitantes.

§ 3°. Poderão participar do diálogo competitivo todos os interessados que preencherem os
requisitos e atenderem aos critérios a que se referem o�-

§ 4°. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá
restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas.

§ 5°. A ABDI poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que
não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas.

§ 6°. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas
mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo.

§ 7°. A ABDI não revelará as soluções propostas ou as informações sigilosas apresentadas por
um dos licitantes aos demais, exceto se dele obtiver expresso consentimento.

§ 8°. A fase de diálogo será mantida até que a ABDI, em decisão fundamentada, identifique a
solução ou as soluções que atendam às suas necessidades.

§ 9°. A ABDI deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído:

/ - juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de 
diálogo; 

// - iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação 
da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem 
utilizados para seleção da proposta mais vantajosa; e 

li/ - abrir prazo, não inferior a 60 dias, para todos os licitantes pré-selecionados 
apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários 
para a realização do projeto. 

§ 10. A definição da proposta vencedora observará os critérios divulgados no início da fase
competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado.
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 005/2021, DE 25 DE AGOSTODE 2021.

Aprova o Regulamento de Licitações e

Contratos da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial.

O CONSELHO DELIBERATIVO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL,no uso da atribuição que lhe conferem a Lei nº 11.080,

de 30 de dezembro de 2004, o inciso VIII do caput do artigo 4º do Decreto nº 5.352, de 24
de janeiro de 2005, e o inciso XII do caput do artigo 7° do Estatuto, e tendo em vista a
deliberação ocorrida na 48º reunião ordinária do colegiado em 2021,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento de Licitações e Contratos da
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de setembro de 2021.

   
Í

CARLOS ALEXANDRE JORGEDA COSTA
Presidente do Conselho Deliberativo da ABDI
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