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FUNDECI 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Instituído pelo Banco do Nordeste em 22/01/1971.

Pioneiro no fomento à pesquisa e difusão no Nordeste.

Promover o desenvolvimento tecnológico, a validação e a
difusão de tecnologias compatíveis com as peculiaridades
regionais, considerando os aspectos econômicos, sociais,
ambientais e culturais dos setores produtivos.



EDITAL FUNDECI 01/2017

SUBVENÇÃO ECONÔMICA

Subvenção Econômica para Inovação das 
Empresas da Região Nordeste



Objetivos

Desenvolvimento ou melhoria de produtos, serviços ou 
processos que possam ocasionar ganho de qualidade ou 
desempenho às empresas.

Setores contemplados

Qualquer setor de atividade produtiva, seja rural (pecuária, 
agrícola), industrial, TIC, comércio, serviços, meio ambiente, 
infraestrutura, administração, marketing, entre outros.

Destaques

Subvenção econômica a empresas 

Parcerias entre Empresas ⇔ ICTs

FUNDECI 01/2017 – SUBVENÇÃO ECONÔMICA 



PROPONENTE: Micro, pequena ou pequeno-média empresa, 
sediada na área de atuação do BNB

- Constituída há no mínimo 12 meses da publicação (desde 
01/06/2016)

- Objeto social com atividade compatível com o projeto

- ICT* participando parcial ou plenamente (coexecutora)

- Coordenador (empresa) e Adjunto (empresa ou ICT)

- Sem restrições cadastrais (empresa) e sem pendências de 

projetos anteriores (ICT)

- Somente 01 (um) projeto a ser selecionado por empresa

* Conforme Lei da Inovação

ELEGIBILIDADE - 01/2017



- Proponente/Contratada* – empresa principal beneficiária e 

responsável pela gestão financeira do projeto.

- Executor - ICT responsável por sua respectiva parcela 

técnica da execução do projeto.

- Interveniente, se existir – Outra empresa ou ICT que aportará 

contrapartida financeira adicional ou não financeira.

- Partícipes** – Outras empresas ou instituições sem obrigação 

no Contrato. 

* Para efeito de cadastramento no Sistema, para a Contratada selecionar a opção 

“Convenente” no campo “Participantes” . 

** Deverão ser mencionados no campo “Questionário-Papel dos Parceiros”.

RESPONSABILIDADES - 01/2017



-Total do edital – R$ 4,0 milhões – Recursos do 

FUNDECI em caráter não reembolsável

-Valor por projeto – de R$ 50 mil a R$ 500 mil

VALORES - 01/2017



a) Diárias de hospedagem, passagens e despesas com 
locomoção e alimentação p/ equipe executora

b) Serviços de terceiros (PF ou PJ). Ex: Avaliação de 
desempenho (inspeção, ensaios, testes, certificação etc.), 
patenteamento de soluções desenvolvidas, teste de 
protótipos e de conceitos, de materiais e processos, 
elaboração de plano de marketing, 
especialistas/consultores técnicos de apoio etc.

c)  Despesas acessórias com importação

d)  Material de consumo

ITENS FINANCIÁVEIS - 01/2017



e)  Remuneração e encargos da equipe de PD&I da empresa 
(horas dedicadas ao projeto)

f)   Contratação de bolsistas (até 20% do total financiado)

g)  Aquisição de equipamentos e material permanente e 
obras civis de adequação (até 30% do valor financiado)

h)  Aluguéis de bens móveis

i)  Despesas administrativas e de material de expediente 
(limitadas a 15% do valor financiado)

ITENS FINANCIÁVEIS - 01/2017



a) Taxas de administração, gerência de projeto ou similar

b) Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária

c) Obras civis de implantação;

d) Veículos;

e) Despesas gerais de manutenção;

f) Pagamento de salários, gratificação e quaisquer outras 
vantagens a servidores ou empregados públicos, bem como a 
dirigentes e pessoal com vínculo empregatício das entidades 
participantes (exceto a remuneração pelas horas dedicadas ao 
projeto da equipe de PD&I da empresa proponente)

ITENS NÃO FINANCIÁVEIS - 01/2017



g) despesas com a contratação ou complementação salarial 
de pessoal administrativo;

h) despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não 
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

i) despesas realizadas em data anterior ou posterior à 
vigência do contrato.

ITENS NÃO FINANCIÁVEIS - 01/2017



Mínimo 10% do valor total do projeto de cada empresa
participante (financeira e/ou não financeira).

Contrapartida Financeira: recursos da(s) empresa(s) depositados na
conta do projeto, previamente ao BNB.

Contrapartida Não Financeira: custos da(s) empresa(s) no projeto,
durante sua vigência. Ex.: Despesas Administrativas; Rec.
Humanos; Aquisição de Máquinas, Equipam., Mat. Permanente e
de Consumo; Aluguel de Bens Móveis e Imóveis.

Não serão aceitos como contrapartida recursos de outras fontes 
não reembolsáveis.

Não restituível, salvo se por interrupção justificada do projeto.

CONTRAPARTIDA - 01/2017



Por projeto - mínimo de 12 meses e máximo de 24 
meses.

Poderá ser prorrogado por 12 meses, por solicitação 
da empresa e a critério do Banco do Nordeste.

PRAZO DE EXECUÇÃO - 01/2017



DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA – 01/2017
DOCUMENTO EMPRESA ICT Onde

Anexar

Cópia do CNPJ √ √ *

Cópia Identidade, CPF e comprovante de endereço do 

titular

√ √ *

Registro comercial (empresa individual) ou Ato, Estatuto 

ou Contrato Social (soc. comerciais)

√ *

Relação nominal atualizada dos dirigentes, com CPF e 

confirmação de autoridade para assinar

√ √ **

Autorização de Consulta a Cadastros Restritivos de 

Crédito

√ √ **

Cartas de anuência para membros da equipe técnica Pela empresa e ICT 

que ceder a pessoa
**

Balanço, balancete ou outro demonstrativo de 

faturamento últimos 12 meses da empresa

√ **

* No Sistema, em “Minha Área/Documentos” ou ao cadastrar o Projeto
** No Sistema Ao cadastrar o Projeto



- Comissão Avaliadora do Banco  - Enquadramento, 
hierarquização e seleção das propostas.

- Resultado homologado pelo CFD e Diretoria do Banco.

- Divulgação dos resultados da seleção – 10/11/2017.

- Portal do Banco na Internet: 
www.bnb.gov.br/aviso-etene-fundeci

- Serão exigidos documentos adicionais para os projetos 
selecionados.

- Seleção não assegura a concessão de recursos.

- Poderá ser criada lista de projetos classificáveis.

- Etapa de Análise – Aspectos técnicos, orçamento, 
documentos.

SELEÇÃO DAS PROPOSTAS – 01/2017



EDITAL FUNDECI 02/2017

PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE 

Inovações Tecnológicas e Organizacionais 
para Incremento da Produtividade e 

Competitividade nos Setores Produtivos



Objetivos

Desenvolvimento ou melhoria de produtos, serviços ou 
processos que possam ocasionar ganho de qualidade ou 
desempenho às empresas.

Setores contemplados

Qualquer setor de atividade produtiva, seja rural (pecuária, 
agrícola), industrial, TIC, comércio, serviços, meio ambiente, 
infraestrutura, administração, marketing, entre outros.

Destaque

Projetos Cooperativos → Parcerias ICTs ⇔ Empresas 

FUNDECI 02/2017 – PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE



Instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos 
(fundações, institutos, autarquias, outras entidades da 
administração pública, direta ou indireta, organizações da 
sociedade civil etc.)

- Ter realizado atividades compatíveis ao projeto (últimos 3 
anos).

- Instituições públicas federais necessitam de instituição 
gestora financeira (convenente).

- Empresa privada parceira, com participação financeira.

- Instituição pode apresentar um ou mais projetos.

- Coordenador Geral e Adjunto da convenente ou executora.

- Sem restrições cadastrais (convenente) e sem pendências de 
projetos anteriores (convenente e executora).

ELEGIBILIDADE - 02/2017



- Convenente – beneficiária e responsável pela gestão 

financeira do projeto e pela execução técnica do projeto 

(quando não houver Executor).

- Executor, se existir - responsável pela execução técnica do 

projeto.

- Interveniente – empresa parceira responsável pelo aporte de 

contrapartida financeira.

- Partícipes, se existirem* – Outras empresas ou instituições 

sem obrigação no Contrato. 
* Deverão ser mencionados no Sistema no campo “Questionário-Papel dos 

Parceiros”.

RESPONSABILIDADES - 02/2017



-Total do edital – R$ 3,0 milhões – Recursos do 

FUNDECI em caráter não reembolsável.

-Valor por projeto – de R$ 100 mil a R$ 500 mil

VALORES - 02/2017



ITENS FINANCIÁVEIS - 02/2017

a) Material de consumo

b) Material permanente/equipamentos

c) Equipamentos de informática imprescindíveis ao projeto

d) Despesas acessórias com importação

e) Despesas administrativas e de material de expediente, 
exceto pagamento de salários de pessoal das instituições 
participantes (limitadas a 15% do valor financiado) 



ITENS FINANCIÁVEIS - 02/2017
f) Contratação de bolsistas (limitado a 20% do financiado)

g) Obras civis de adequação de instalações (até 30% do 
financiado)

h) Aluguéis de bens móveis

i) Diárias de hospedagem, passagens e despesas com 
locomoção e alimentação

j) Serviços de terceiros (PF e PJ), inclusive avaliação de 
desempenho (inspeção, ensaios, testes de conformidade, 
certificação etc.), patenteamento de soluções 
desenvolvidas, teste de protótipos e de conceitos, de 
materiais e processos, elaboração de plano de marketing, 
especialistas/consultores técnicos de apoio etc.



a) Taxas de administração, gerência de projeto ou similar

b) Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária

c) Obras civis de implantação;

d) Veículos;

e) Despesas gerais de manutenção;

f) Pagamento de salários, gratificação e quaisquer outras 
vantagens a servidores ou empregados públicos, bem como 
a dirigentes e pessoal com vínculo empregatício das 
entidades participantes

ITENS NÃO FINANCIÁVEIS - 02/2017



g) despesas com a contratação ou complementação salarial 
de pessoal administrativo; 

h) despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não 
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

i) despesas realizadas em data anterior ou posterior à 
vigência do convênio.

ITENS NÃO FINANCIÁVEIS - 02/2017



Financeira, no mínimo 10% do valor total do projeto, de
responsabilidade da empresa parceira interveniente.

As instituições Convenente e Executora poderão contribuir com a
contrapartida de forma adicional (Financeira ou Não Financeira)

Contrapartida Financeira: recursos da empresa (e instituições, se
for o caso) depositados na conta do projeto, previamente ao BNB.

Contrapartida Não Financeira: custos da(s) instituição(ões) no
projeto, durante sua vigência. Ex.: Despesas Administrativas; Rec.
Humanos; Aquisição de Máquinas, Equipam., Mat. Permanente e
de Consumo; Aluguel de Bens Móveis e Imóveis.

Não serão aceitos como contrapartida recursos de outras fontes 
não reembolsáveis

Não restituível, salvo se por interrupção justificada do projeto

CONTRAPARTIDA - 02/2017



Por projeto - mínimo de 12 meses e máximo de 
60 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO - 02/2017



DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA – 02/2017
DOCUMENTO ICT Interveniente

(se houver)

Empresa Onde

Anexar

Cópia do CNPJ √ √ √ *

Cópia Identidade, CPF e comprovante de 

endereço do titular

√ √ √ *

Estatuto, Regimento ou Lei Orgânica √ √ *

Registro comercial (empresa individual) ou 

Ato, Estatuto ou Contrato Social

√ *

Relação nominal atualizada dos dirigentes, 

com CPF/confirmação titular

√ √ √ **

Cartas de anuência para membros da 

equipe técnica

Pelo empregador que ceder a 

pessoa

**

Autorização de consulta a Cadastros 

Restritivos de Crédito

√ √ √ **

* No Sistema, em “Minha Área/Documentos” ou ao cadastrar o Projeto
** No Sistema Ao cadastrar o Projeto



- Comissão Avaliadora do Banco  - Enquadramento, 
hierarquização e seleção das propostas

- Resultado homologado por Comitê e Diretoria do BNB

- Divulgação dos resultados da seleção – 10/11/2017

- Portal do Banco na Internet: 
www.bnb.gov.br/aviso-etene-fundeci

- Seleção não assegura a concessão de recursos

- Poderá ser criada lista de projetos classificáveis

- Etapa de Análise – Aspectos técnicos, orçamento, 
documentos

SELEÇÃO DAS PROPOSTAS – 02/2017



PRAZOS EDITAIS FUNDECI 01 E 02/2017

Solicitação de cadastro e senhas - 01/06/2017 a 

21/07/2017

Inserção de projetos - 01/06/2017 a  07/08/2017

Divulgação do resultado - 10/11/2017



SOLICITAÇÃO DE CADASTRO 

E INSERÇÃO DE PROJETOS

NO SISTEMA CONVÊNIOS WEB

EDITAIS FUNDECI 01/2017 E 02/2017



1. Acessar o sistema: https://www.bnb.gov.br/FUNDECI/

2. Solicitar Cadastro / Nova Instituição / Preencher e salvar as  
informações solicitadas.

3. Após solicitação do cadastro, o Sistema enviará ao e-mail 
da instituição um link para confirmação. Faça a confirmação. 
Em seguida, a sua solicitação será analisada pelo Banco, e 
a senha será encaminhada para o e-mail cadastrado.

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO



Instituições inserem seus usuários no cadastro:
Titular => representante autorizado a assinar convênios
Representantes (usuários) = > Coordenador Geral,       
Adjunto, outros usuários.

Serão concedidas senhas individualmente a cada um. 

As senhas dos usuários também serão enviadas via e-mail.

De posse da senha o usuário também poderá cadastrar 
projetos no sistema.

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO



- Clicar em “Solicitar Cadastro”...

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO



- Clicar sobre o botão Nova Instituição.
- Preencher dados solicitados e Salvar.
- Confirmar solicitação.
- Aguardar e-mail de validação do Banco c/geração de senha 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO



- Clicar em “acessar minha área”
- Digitar “login” e “senha”, e clicar em “Entrar”.

SUBMETER PROJETO



SUBMETER PROJETO

• Selecionar a opção “Editais”.

• Clicar no botão “Inscreva-se” ao lado do Edital 

desejado.

• Clicar em “Inscrever-se” na tela seguinte.

• Anexar os “Documentos de Habilitação”.

• Clicar em “Elaborar Projeto”.

• Preencher os campos solicitados e clicar em 

“Salvar”.



SUBMETER PROJETO

Ler atentamente o Anexo II dos Editais

• Preencher os campos:

– Localizações - em que local(is) o projeto será 

executado.

– Participantes - informar quem é o convenente, 

executor, interveniente, partícipe.

– Questionário – preencher campos solicitados.

– Metas Físicas - devem ser quantificáveis, e 

aderentes aos objetivos específicos.

– Plano de Aplicação - preencher com os itens de 

orçamento. Cada etapa corresponde a um 

desembolso.



SUBMETER PROJETO

• Preencher os campos:

– Equipe Técnica – preencher dados do 

Coordenador Geral, Adjunto e demais membros 

da equipe técnica.

– Atividades – preencher o cronograma. Atentar 

para, ao encerrar cada etapa, inserir a entrega de 

um Relatório Técnico e Prestação de Contas 

Parcial. Ao final do projeto, inserir a entrega de 

um Relatório Técnico e Prestação de Contas Final.

– Clicar no botão “Enviar” após a verificação de 

inconsistências e finalização do projeto.



Diretoria de Planejamento
Superintendência de Políticas de Desenvolvimento

Ambiente de Programas Especiais e de Fundos de Pesquisa

relacionamento@bnb.gov.br


