
A2015/00089 - VIGÊNCIA: 01/12/2017 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

S.A., O ESTADO DA BAHIA POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE TURISMO E A FEDERAÇÃO BAIANA DE 
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO: 

 

PARTÍCIPES: 
 

 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - Superintendente Estadual da Bahia, o senhor JORGE 
ANTONIO BAGDEVE DE OLIVEIRA 

 ESTADO DA BAHIA, por intermédio da SECRETARIA DE TURISMO - Secretário, o senhor NELSON 
VICENTE PORTELA PELLEGRINO 

 FEDERAÇÃO BAIANA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - Presidente, 
senhor SILVIO PESSOA DA SILVA JÚNIOR 
 
OBJETO: 
O presente ACORDO visa estabelecer, entre os partícipes acordantes, ações conjuntas para 
implementar procedimentos operacionais necessários à implantação, ampliação, modernização e 
reforma de empreendimentos do setor turístico, mediante a concessão de produtos para 
investimento, capital de giro e crédito comercial destinados aos associados da FEBHA, nas suas 
necessidades de financiamento, a exemplo do que se segue: 
a) gastos com construção, reforma e ampliação de benfeitorias e instalações, podendo ser isolado 
 o financiamento de todos os itens, observado que, no caso de reforma, esta visará à 
 modernização do empreendimento ou o aumento de sua receita operacional; 
b) aquisição de veículos necessários, de acordo com a atividade do empreendimento financiado, 
 observado que é permitido o financiamento da aquisição de veículos de passeio e veículos 
 utilitários 4x4 cabine dupla para locadoras de veículos e empresas de receptivo turístico, 
 podendo tal aquisição ser financiada de forma isolada; 
c) aquisição, conversão, modernização, reforma ou reparação de embarcações utilizadas no 
 transporte turístico de passageiros, inclusive de forma isolada; 
d) aquisição de máquinas e equipamentos, podendo tal aquisição ser financiada de forma isolada; 
e) móveis e utensílios, podendo a aquisição ser financiada de forma isolada; 
f) gastos com frete para o transporte e/ou com a montagem de máquinas e equipamentos 
 financiados de forma isolada; 
g) capacitação de mão-de-obra necessária ao empreendimento e implantação de sistemas de 
 gestão de qualidade; 
h) gastos com capacitação, podendo ser de forma isolada se tiver sido financiado ou estiver em 
 análise o financiamento para o projeto produtivo; 
i) aquisição de meios de hospedagem já construídos ou em construção, desde que sejam 
 observadas e atendidas, cumulativamente, as condicionantes e as exigências normativas 
 aplicáveis; 
j) aquisição de imóvel com edificações concluídas em área urbana, podendo ser financiada a 
 aquisição isolada do imóvel, desde que sejam observadas e atendidas, cumulativamente, as 
 condicionantes e as exigências normativas aplicáveis, exceto para empresas de pequeno-médio, 
 médio e grande porte; 
k) capital de giro associado ao investimento fixo, exceto para empresa de grande porte e para 
 MEIs; 
l) capital de giro para formação de estoques; 
m) capital de giro isolado; 
n) insumos utilizados por empresas turísticas desde que sejam classificadas como pequenas, médias, 
 pequenas ou microempresas, exceto para os empreendimentos que fabricam ou 
 comercializam armas e munições; 
o) elaboração de estudos ambientais e os investimentos estabelecidos nas condicionantes das 



 licenças ambientais do empreendimento. 
 
FONTE DE RECURSOS: 
Fundo Constitucional de Financiamento da Região Nordeste (FNE), Recursos Internos (RECIN), BNDES, 
entre outras, no âmbito dos programas de financiamentos voltados para o setor turístico, prevalecendo 
as condições vigentes estabelecidas para os programas citados na data de contratação das operações de 
financiamento, inclusive no que diz respeito aos encargos contratuais e eventuais bônus de adimplência. 
 
DOS BENEFICIÁRIOS: 
Podem ser beneficiários do presente ACORDO, as microempresas e empresas de pequeno porte dos 
setores de turismo, cultura, comercial e prestação de serviços; e as empresas privadas de portes 
pequeno-médio, médio e grande (empresários registrados na junta comercial e pessoas jurídicas) 
cadastradas pelo Ministério do Turismo; todas associadas à FeBHA, que estejam em situação regular 
junto à sua entidade e respectivos órgãos de controle, e que atendam às condições normativas do 
BANCO DO NORDESTE, quais sejam: 
a) agências de turismo; 
b) meios de hospedagem; 
c) transportadoras turísticas; 
d) organizadoras de eventos; 
e) parques temáticos, inclusive parques temáticos aquáticos; 
f) acampamentos turísticos (áreas de camping); 
g) guias de turismo; 
h) restaurantes, cafeterias, bares e similares; 
i) centros ou locais destinados a convenções, feiras, exposições e similares; 
j) empreendimentos de equipamentos de entretenimento e lazer; 
k) marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico; 
l) empreendimento de apoio à pesca desportiva; 
m) casas de espetáculo, shows e equipamentos de animação turística; 
n) prestadores de serviços de infraestrutura de apoio a eventos; 
o) locadoras de veículos; 
p) prestadoras especializadas em segmentos turísticos; 
q) empreendimentos destinados a proporcionar a prática de turismo cultural (a exemplo de 
museus); 
r) empreendimentos destinados a proporcionar a prática do ecoturismo, turismo rural, turismo de 
 aventura e turismo de esportes; 
s) empreendimentos destinados à promoção turística; 
t) empresas de planejamento e consultoria turística; 
u) restauração de edifícios históricos para fins turísticos; 
v) arenas multiuso, de responsabilidade da iniciativa privada, entendidas como ginásios ou estádios 
 que incorporem tecnologia e flexibilidade estrutural para diversos tipos de eventos de 
 entretenimento e lazer, contemplando anexos, restaurantes, bares, lojas, instalações de apoio, 
 serviços, etc. 
 
FORMA DE EXECUÇÃO: 
A execução do presente ACORDO se dará da seguinte forma: 
a) SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: a FeBHA encaminhará para o BANCO DO NORDESTE, relação dos 
 associados interessados no financiamento, para enquadramento e análise segundo os objetivos do 
 presente ACORDO, conforme os preceitos usuais das operações bancárias e à luz das normas 
 relativas à fonte que lastreará a operação – preferencialmente o FNE e o RECIN; 
b) CADASTRO BANCÁRIO: o associado da FeBHA deverá dirigir-se ao BANCO DO NORDESTE, ou a 
 profissional indicado pela FeBHA, que lhe orientará quanto à documentação e procedimentos 



 necessários para abrir ou atualizar seu cadastro bancário, como condição inicial para abertura de 
 conta corrente e formalização de seu plano de negócios. O BANCO DO NORDESTE compromete-se, 
 na medida do que for possível, a agilizar e simplificar o processo operacional, considerando sempre 
 a viabilidade técnica e normativa do pleito e a capacidade de pagamento do proponente: 
 1. Caso o associado da FeBHA já tenha conta e cadastro no BANCO DO NORDESTE, ele deverá 
atualizar e complementar os dados e a documentação exigida; 
 2. O BANCO DO NORDESTE se compromete a priorizar, na medida do que for possível, a 
avaliação de crédito, desde que seja feita a entrega de todos os documentos do cliente ao 
BANCO DO NORDESTE, sem prejuízo da possibilidade de solicitação de dados adicionais no 
curso do exame; 
 3. Ao BANCO DO NORDESTE se reserva o direito, segundo suas normas e critérios, de não 
aprovar o cadastro do pretendente ao crédito e, consequentemente, a não conceder o 
financiamento pleiteado. 
c) LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Aprovada a proposta do associado da FeBHA pelo BANCO DO 
NORDESTE, este se comprometerá, desde que haja disponibilidade das fontes FNE, BNDES e RECIN 
para a finalidade do crédito, e tenham sido atendidas as condições previstas em seus normativos 
internos e na legislação aplicável, a contratar o financiamento e a liberar os recursos nas condições 
ajustadas: 
1. Caberá ao cliente mobilizar previamente a complementação dos recursos necessários 
(Recursos Próprios), quando for o caso, para fechamento da operação, atendendo, ainda, os 
demais aspectos operacionais previstos no instrumento de crédito; 
2. Para os pagamentos efetuados no Brasil, o crédito se dará diretamente na conta corrente do 
fornecedor, ou na conta corrente do associado da FeBHA, no BANCO DO NORDESTE, desde 
que atendidos os requisitos operacionais do FNE, ou da fonte de recursos utilizada, 
observados os normativos do BANCO DO NORDESTE, e do instrumento de crédito. 
NOTAS: 
1. Em todas as etapas de execução do presente ACORDO, inclusive nos materiais de divulgação 
utilizados, deverá ficar claro que a FeBHA não possui qualquer ingerência ou responsabilidade pela 
aprovação do crédito e/ou liberação dos recursos por parte do BANCO DO NORDESTE. 
2. Não implica na assunção, pela FeBHA, de qualquer tipo de responsabilidade perante o BANCO DO 
NORDESTE, pela eventual inadimplência dos associados com relação às operações contratadas. 
3. Os beneficiários dos financiamentos concedidos ao amparo deste ACORDO obrigar-se-ão a contratar 
seguro dos bens financiados e dos dados em garantia, em todos os casos, contendo cláusula 
beneficiária em favor do BANCO DO NORDESTE, mantendo-os segurados por todo o prazo do 
financiamento, sendo que o primeiro contrato de seguro terá o prazo mínimo de 01 (um) ano, com 
pagamento à vista, estando o pagamento do prêmio respectivo sob responsabilidade do 
proponente. 
OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: 
Compete à FeBHA: 
a) dar ampla divulgação deste ACORDO, junto aos associados, através dos instrumentos de 
comunicação interna (Site, Revista, Clipping, palestras do BANCO DO NORDESTE na sede da 
FeBHA), visando promover as ações da parceria. 
b) encaminhar ao BANCO DO NORDESTE, a relação dos associados interessados no financiamento, 
com a respectiva documentação de cadastro e proposta de crédito e/ou plano de negócios; 
c) promover atividades de capacitação técnica/gerencial direcionados aos seus associados; 
d) definir nome do interlocutor responsável para acompanhamento e avaliação dos termos deste 
ACORDO. 
Compete à SETUR: 
a) divulgar as bases deste ACORDO nos municípios do Estado da Bahia, inclusive disponibilizando essas 
informações no site institucional, meios de comunicação institucional, Revista Bahia, imprensa 
escrita e falada, visando promover as ações da parceria; 



b) definir nome do interlocutor responsável para acompanhamento e avaliação dos termos deste 
ACORDO. 
Compete ao BANCO DO NORDESTE: 
a) divulgar as bases deste ACORDO nos municípios do Estado da Bahia, inclusive disponibilizando as 
informações em sistemas de suporte de atendimento a clientes (central 0800, Internet, Intranet ou 
equivalentes), visando promover as ações da parceria; 
b) atender as propostas deferidas pelas agências, desde que apresentem viabilidade técnica, 
econômica e financeira, conforme as normas do BANCO DO NORDESTE e das fontes utilizadas para o 
financiamento, e os clientes possuam cadastro sem restrições, limite de crédito apurado pelo Credit 
Scoring e, quando for o caso, recursos próprios líquidos compatíveis com o valor do financiamento; 
c) realizar vistoria ou fiscalização aos empreendimentos a serem financiados, quando lhe for 
conveniente, não se configurando qualquer tipo de validação quanto às condições de bens perante a 
órgãos externos; 
d) informar à FeBHA estatísticas de atendimentos dos pleitos financiados; 
e) definir nome do interlocutor responsável para acompanhamento e avaliação dos termos deste 
ACORDO. 
 
SUSPENSÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES: 
A critério do BANCO DO NORDESTE, com base no presente ACORDO, ficará suspensa a contratação de 
novas operações sempre que o índice de inadimplência das operações já contratadas atingir 3% (três 
por cento). 
 
AÇÃO PROMOCIONAL: 
Em toda e qualquer ação promocional de caráter informativo, realizada em função do presente 
ACORDO, será vedada a utilização pelos partícipes de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção de autoridades ou servidores públicos. A veiculação na mídia falada e escrita e o uso de 
qualquer material promocional envolvendo a presente parceria deverá ser previamente analisado e 
aprovado pelo BANCO DO NORDESTE. 
 
VIGÊNCIA: 
Este ACORDO entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, e terá 24 (vinte e quatro) meses de 
vigência. <01/12/2015 A 01/12/2017> 
Os direitos e obrigações decorrentes deste ACORDO vigorarão enquanto perdurarem as operações 
contratadas pelo BANCO DO NORDESTE, sob seu amparo. 
 
DA RENOVAÇÃO DO ACORDO: 
O presente ACORDO poderá ser renovado pelos partícipes mediante Termo Aditivo de modo a amparar, 
durante a sua vigência, o prazo total das operações de financiamento firmadas no âmbito deste 
ACORDO, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preceitua o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
COORDENAÇÃO: 
Para fins de fortalecer a articulação entre os partícipes e assegurar o acompanhamento permanente 
das ações no âmbito deste ACORDO, ficam responsáveis pela sua gestão, nos termos das atribuições 
dos partícipes: 

Partícipe Responsável 

Pelo BANCO DO NORDESTE Marilda Cristina de Sousa Galindo 

Pela FeBHA Silvio Pessoa da Silva Junior 

Pelo SETUR Fernando César Ferrero 

 


