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Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação. 

 

Ancine - Chamada Pública BRDE/FSA: Prodav 14/2017 

Descrição 

A Chamada Pública BRDE/FSA: Prodav 14/2017 visa selecionar, em regime de concurso 

público, propostas de produção de jogos eletrônicos para exploração comercial em consoles, 

computadores ou dispositivos móveis, visando à contratação de operações financeiras de 

investimento. 

Nota: Será aceito somente um projeto por proponente ou Grupo Econômico. Caso haja a 

inscrição de mais projetos por proponente ou Grupo Econômico, será considerado o que tiver 

sido inscrito por último. 

Data Limite 

3 de julho de 2017. 

Elegibilidade 

Poderão apresentar propostas empresas com registro regular e classificadas como Agente 

Econômico Independente na Ancine, nos termos da Instrução Normativa nº 91 pertencentes ou 

não a Grupos Econômicos, e com atividade econômica principal ou secundária dentro de uma das 

seguintes classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): 

59.11-1/01 - Estúdios cinematográficos; 

59.11-1/02 - Produção de filmes para publicidade; 

59.11-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 

televisão não especificadas anteriormente; 

6201-5 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 

6202-3 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 

6203-1 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não 

customizáveis. 

Nota: Para mais informações, os interessados devem consultar o item 2.1. do Edital (página 4). 

Valor Financiado 

Serão disponibilizados recursos financeiros no valor total de R$10.000.000,00, a serem 

distribuídos entre as seguintes categorias de inscrição: 

http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Edital_PRODAV-14-2017.pdf
http://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-91-de-01-de-dezembro-de-2010
http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Edital_PRODAV-14-2017.pdf


                              OPORTUNIDADES 

 

Categoria A: até R$1.000.000,00 por projeto; 

Categoria B: até R$500.000,00 por projeto; 

Categoria C: até R$250.000,00 por projeto. 

Nota: Estima-se a seleção de dois projetos na Categoria A, doze projetos na Categoria B e 

oito projetos na Categoria C. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem consultar o item 7 do Edital (página 11). 

Contatos 

Os esclarecimentos das dúvidas referentes à Chamada poderão ser solicitados por qualquer 

interessado através dos e-mails: 

jogos.fsa@ancine.gov.br: quando se tratar de dúvidas sobre o processo seletivo; 

contratacao.fsa@ancine.gov.br: para dúvidas sobre a contratação do projeto; 

acompanhamento.fsa@brde.com.br: dúvidas relativas ao contrato de investimento e 

acompanhamento do projeto no BRDE e quanto ao retorno do investimento; 

prestacao.contas@ancine.gov.br: dúvidas relativas à prestação de contas. 

Em caso de dificuldade no carregamento de arquivos no Sistema FSA, o suporte técnico poderá 

ser solicitado por qualquer interessado exclusivamente por meio do e-mail fsa.brde@brde.com.br. 

Home Page 

http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/chamada-publica-brdefsa-prodav-

142017/ 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 
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