CONVÊNIOS - ABDI CONVENENTE
Contrapartida ABDI (R$)
Nº no Siconv

Convênio

Concedente

Valor Total
(R$)

Objeto

838033/2016

PROGRAMA
INDÚSTRIA
COMPETITIVA

Ministério da
Economia - ME /
MDIC

O presente convênio tem por objeto a promoção
da inovação em empresas fornecedoras de
cadeias produtivas selecionadas, para o
desenvolvimento de competências críticas,
R$
partes, componentes e sistemas estratégicos,
objetivando o adensamento da cadeia e a
inserção estratégica dos fornecedores nas
cadeias internacionais.

891155/2019

PROGRAMA
BRASIL MAIS
PRODUTIVO

Ministério da
Economia - ME

O desenvolvimento de Metodologias e
instrumentos de atendimento às micro e
pequenas empresas, para a melhoria de
práticas gerenciais e digitais, com foco no
aumento da produtividade, visando a ampliação
do escopo do Programa Brasil Mais Produtivo.

R$

O fornecimento de informações estratégicas a
formuladores de políticas e desenvolver
competências e habilidades de
empreendedores alinhadas à economia digital.

R$

891546/2019

-

904173/2020

ECONOMIA
DIGITAL

Ministério da
Economia - ME

Ministério da
Economia - ME

Definição de estratégia para a implementação
de política pública para atração de Data
Centers para o país no contexto da
transformação digital da economia.

R$

2.498.574,39

Financeira

4.709.666,68

R$

Econômica

R$

R$

342.446,40

-

R$

R$

-

R$

R$

R$

R$

1.397.163,25

R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

1.167.300,00

R$

-

-

197.163,25

1.200.000,00

R$
R$

R$

-

1.167.300,00

-

-

R$

R$
R$

R$

685.279,63

8.820.741,29

R$
R$

-

Valor a repassar
pela ABDI

-

685.279,63

9.243.836,82

R$

-

709.666,68

R$

9.988.041,29

R$

R$

R$
9.929.116,45

Vigência
Valor repassado
pela ABDI

709.666,68

4.000.000,00
R$

A implantação de Centro de Segurança
Cibernética, em modelo de Cyber Range,
denominado Cyber Arena, incluindo (i)
capacitação de recursos humanos específicos e
dedicados ao tema, com foco em empresas, em
instituições governamentais e em instituições
operadoras de infraestruturas críticas; (ii)
Fundação de Apoio
sensibilização e disseminação da cultura de
CYBER ARENA
R$
à Pesquisa do DF segurança cibernética junto a alunos dos níveis
superior e médio; (iii) desenvolvimento de
propostas para a realização de pesquisa e
desenvolvimento em segurança cibernética; e
(iv) modelagem de serviços de monitoramento
de risco cibernético e de mitigação para
empresas, com vistas a contribuir para a
digitalização da economia brasileira

DATA CENTER

2.841.020,79

Valor Concedente
(R$)

197.163,25

Início

Término

23/12/2016

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2022

31/12/2019

30/12/2022

18/12/2019
R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

18/12/2022
-

R$
14/12/2020

R$

Rendimento

-

14/12/2022

-

1/2

907717/2020

SUDENE

Implementar uma área de demonstração de
tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco
em segurança pública, contemplando: centro de
comando e operações, reconhecimento facial,
Superintendência
reconhecimento de placas e inteligência
de Desenvolvimento
artificial no município de Campina Grande/PB. R$
do Nordeste A proposta visa contribuir com o
SUDENE
desenvolvimento urbano sustentável, a
melhoria da qualidade de vida do cidadão e a
cadeia produtiva associada ao mercado de
soluções de Cidades Inteligentes.

R$

2.089.936,18

R$

-

R$

91.914,24

1.998.021,94

R$

R$
R$

91.914,24

-

-

R$

30/12/2020
R$

-

30/12/2022

-
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