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Nº 7 – 03 de outubro de 2016 

BNDES COMUNICA ALTERAÇÕES NO (RE)CREDENCIAMENTO FINAME 
 

Em julho de 2015 o BNDES iniciou um processo de recredenciamento de sua base de produtos e 

Fornecedores, visando a renovação do cadastro, conforme previsto no Regulamento para Credenciamento de 

Máquinas, Equipamentos, Sistemas Industriais e Componentes no Credenciamento de Fornecedores 

Informatizado (CFI) e informou que o recredenciamento deveria ocorrer nas seguintes etapas:  

a) até 30.04.2016, para produtos credenciados há mais de 8 anos; e  

b) até 30.10.2016, para produtos credenciados há mais de 4 anos. 

Na última quinta-feira, o referido banco publicou o COMUNICADO SUP/AOI Nº 01/2016 – BNDES, informando 

que: 

a) A data limite para solicitação de recredenciamento de produtos no CFI do BNDES para os bens 

credenciados há mais de 4 anos foi prorrogada de 30.10.2016 para 31.03.2017, exceto para produtos já 

prorrogados anteriormente. 

Dessa forma, os respectivos Fornecedores devem ingressar com pedido de recredenciamento até 

31.03.2017 para manter o código ativo, conforme Tutorial para Recredenciamento.  

Caso os Fornecedores tenham dúvidas sobre os produtos que necessitam de recredenciamento, devem 

entrar em contato por meio do canal Fale Conosco no site do BNDES. 

b) Com o propósito de aperfeiçoar e reduzir os prazos de credenciamento, a partir de 30.11.2016, o Portal 

CFI aceitará somente o preenchimento dos dados realizados pelo formulário web (“Formulário Auxiliar de 

Credenciamento”), não sendo possível o envio dos dados por meio da planilha em Microsoft Excel. 

O Formulário está em ambiente web, sem necessidade de login e senha, sendo acessado no seguinte 

endereço: https://web.bndes.gov.br/planilha-cfi/. O BNDES disponibilizou orientações sobre o uso do 

Formulário Auxiliar de Credenciamento. 

http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/2a2750df-1a44-46b7-92b1-17dd83e4aee4/regulamento_credenciamento.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lr.Xpz7&CVID=lr.Xpz7
http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/2a2750df-1a44-46b7-92b1-17dd83e4aee4/regulamento_credenciamento.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lr.Xpz7&CVID=lr.Xpz7
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Portal_CFI/Tutorial_Recredenciamento.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Fale_Conosco/faleconosco.html
https://web.bndes.gov.br/planilha-cfi/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Portal_CFI/Tutorial_Formulario_Auxiliar_Credenciamento.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Portal_CFI/Tutorial_Formulario_Auxiliar_Credenciamento.pdf

