CONVÊNIOS - ABDI CONVENENTE
Nº no Siconv

828289/2016
ECM: PF/0306/2020

891155/2019
ECM: PF/0087/2020

Convênio

BRASIL MAIS
PRODUTIVO

PROGRAMA
BRASIL MAIS
PRODUTIVO

Valor Total
(R$)

Concedente

Objeto

Ministério da
Economia - ME /
MDIC

Implementação da metodologia do Programa
“Brasil Mais Produtivo” para aumento da
produtividade na empresa, focado na melhoria
de práticas manufatureiras, por meio de
intervenções rápidas, de baixo custo, com o
objetivo de obter ganhos expressivos de
produtividade em empresas industriais.

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$

R$

904173/2020
ECM:

DATA CENTER

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$

910530/2021
ECM:
CONV/002680/2021

CARIACICA

Ministério do
Desenvolvimento
Regional - MDR

4.709.666,68

R$

9.929.116,45

R$

-

R$

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

91.914,24

R$

-

R$

1.926,76

93.841,00

R$

R$

197.163,25

1.998.021,94

1.500.000,00

-

197.163,25

-

-

R$

-

R$ 302.400,00

05/05/2016

-

685.279,63

R$

0,00

1.500.000,00

R$

1.200.000,00

R$

R$

709.666,68

1.059.735,10

685.279,63

1.926,76

2.091.862,94

Aprovado em
29/06/2018

R$

R$

R$

-

9.243.836,82

-

Rendimento

R$

R$

R$
R$

Término

2.444.291,00

709.666,68

R$

Vigência
Início

-

4.000.000,00

-

Valor a repassar
pela ABDI

R$

R$

R$

1.397.163,25

Valor repassado
pela ABDI

1.384.555,90

10.659.055,90

R$
R$

Implementar uma área de demonstração de
tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco
nas áreas de segurança pública e mobilidade,
integrando o processo de transformação digital
do município e do comércio de centro urbano
da cidade de Cariacica (ES). A proposta visa
contribuir com a otimização da prestação dos
diversos serviços públicos à população,
garantindo o desenvolvimento urbano
sustentável, além de promover a cadeia
produtiva associada ao mercado de soluções
de Cidades Inteligentes.

R$

R$

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

SUDENE

R$

1.059.735,10

R$

Ministério da
Economia - ME

Superintendência
de
Desenvolvimento
do Nordeste SUDENE

13.405.746,90

Econômica

R$

ECONOMIA
DIGITAL

907717/2020
ECM:
CONV/001288/2020

Financeira

R$

891546/2019
ECM: PF/0628/2020

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

Contrapartida ABDI (R$)

Valor Concedente
(R$)

31/12/2019

31/12/2022

31/12/2019

30/12/2022

14/12/2020

14/12/2022

30/12/2020
R$

-

R$

-

R$

-

31/12/2020

21/12/2021

R$

-

R$

-

R$

-

30/12/2022

21/06/2022

916235/2021
ECM:
CONV/002789/2021

ESPÍRITO
SANTO

Ministério do
Desenvolvimento
Regional - MDR

Aquisição de equipamentos e tecnologias
visando implementar um projeto piloto de
cercamento eletrônico de Cidades Inteligentes sistema de inteligência de segurança pública
R$
instalado nas entradas e saídas de municípios,
com objetivo de troca de informações e ações
coordenadas entre regiões, no estado do
Espírito Santo

0,00

10.112.343,00

R$

10.112.343,00

R$

R$

920795/2021
ECM:
CONV/002762/2021

RENOVAR

OBSERVATÓR
IO

Ministério da
Economia - ME

Implementar a reciclagem em escala piloto de
ônibus em fim de vida útil e substituição por
outros com tecnologias menos poluentes e
mais eficientes, segundo modelo concebido no R$
âmbito da concepção do programa de Aumento
da Produtividade da
Frota Rodoviária no País – RENOVAR

Ministério da
Economia - ME

Integrar o Observatório Nacional das Indústrias
para a Mobilidade e Logística, criado pela Lei
nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018 e
regulamentados pelo Decreto nº 9.557, em um
modelo de gestão do conhecimento que
considere a gestão da informação integrada,
permanente, aberta a inovações e ágil, a
governança, a sustentabilidade, o
relacionamento com setor de mobilidade e
logística e com a sociedade, conforme critérios
a serem estabelecidos em Termo de
Referência.

R$

2.656.680,54

2.928.602,16

R$

R$

2.328.340,27

2.595.965,00

R$

R$

R$

-

R$

-

328.340,27

R$

-

328.340,27

R$

-

332.637,16

R$

-

R$

-

-

R$

917711/2021
ECM:
CONV/002427/2021

-

332.637,16

R$

-

-

21/12/2021

21/12/2021

22/12/2021

R$

-

R$

-

R$

-

21/06/2022

21/12/2023

22/12/2024

