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BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES 
 
 
 

CIRCULAR SUP/ADIG Nº 55/2020-BNDES, DE 20 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Normas Reguladoras do Produto 
BNDES Crédito Serviços 4.0. 

 
 
O Superintendente da Área de Operações e Canais Digitais, tendo em vista o disposto 
nas Políticas Operacionais do BNDES, consoante Resolução da Diretoria do BNDES e no 
uso de suas atribuições, COMUNICA às INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
CREDENCIADAS a criação do Produto BNDES Crédito Serviços 4.0 e os critérios, 
condições e procedimentos operacionais a serem observados nos financiamentos 
concedidos no âmbito do aludido Produto, conforme estabelecido a seguir. 

1. OBJETIVO 

Financiar, por intermédio de Instituições Financeiras Credenciadas, a contratação de 
serviços tecnológicos, associados à otimização da produção, à viabilização de 
projetos de manufatura avançada e à implantação de soluções de cidades inteligentes 
e outros similares, constantes do Credenciamento de Fornecedores Informatizados 
(CFI) do BNDES. 

2. BENEFICIÁRIAS FINAIS 

2.1. Poderão ser financiadas neste Produto, observado o disposto nos subitens 2.2 e 
2.3: 

2.1.1. Pessoas jurídicas de direito privado, sediadas no País, observadas as 
restrições previstas na Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e no 
Decreto nº 55.762, de 17 de fevereiro de 1965, quando a maioria do 
capital votante ou o controle da postulante pertencer, direta ou 
indiretamente, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior; 

2.1.2. Pessoas jurídicas de direito público interno, à exceção da União; e 

2.1.3. Pessoas naturais residentes e domiciliadas no País, para investimento 
nos setores agropecuário, de produção florestal, de pesca e aquícola. 

2.2. Não poderão figurar como Beneficiárias Finais no âmbito deste Produto: 

2.2.1. Clubes;  

2.2.2. Entidades de classe, sindicatos, federações e confederações sindicais; 

2.2.3. Organizações religiosas; e 
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2.2.4. Partidos políticos. 

2.3. As Beneficiárias Finais deverão ser necessariamente as demandantes 
(contratantes) do serviço tecnológico. 

2.4. Para efeito de enquadramento nas condições de financiamento deste Produto, 
as Beneficiárias Finais de qualquer setor de atividade, exceto os Entes 
Federados (Estados, Municípios e Distrito Federal), serão classificadas em 
função de seu porte nas categorias a seguir, definidas conforme sua Receita 
Operacional Bruta (ROB) anual ou anualizada, observado o disposto no subitem 
2.5.5: 

Porte ROB anual ou anualizada 

MPME 

Microempresa Até R$ 360.000,00 

Pequena Empresa De R$ 360.000,01 até R$ 4.800.000,00 

Média Empresa I De R$ 4.800.000,01 até R$ 90.000.000,00 

Média Empresa II De R$ 90.000.000,01 até R$ 300.000.000,00 

Grande Empresa Acima de R$ 300.000.000,00 

 

2.5. Para a aferição da ROB da Beneficiária Final, deverão ser observadas as 
orientações a seguir. 

2.5.1. Considera-se ROB a receita auferida no ano-calendário com o produto da 
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia. 

2.5.2. Os valores a serem indicados como Receita Operacional Bruta (ROB) 
deverão ser aqueles constantes dos demonstrativos financeiros do 
encerramento do ano-calendário anterior ao da homologação da operação 
de crédito pelo BNDES. Nos 4 (quatro) primeiros meses do ano-
calendário, se os demonstrativos financeiros do ano-calendário anterior 
ainda não tiverem sido encerrados, a ROB a ser considerada deverá ser a 
constante dos demonstrativos do segundo ano-calendário anterior ao da 
homologação da operação de crédito pelo BNDES. Nos demais meses, a 
ROB a ser considerada deverá ser, necessariamente, a constante dos 
demonstrativos do ano-calendário anterior ao da homologação da 
operação de crédito pelo BNDES. 

2.5.2.1. No caso de Beneficiárias Finais sob controle de capital 
estrangeiro, o campo da ROB Anual Consolidada do Grupo 
deverá ser preenchido em moeda nacional e considerando a 
ROB das sociedades sediadas no Brasil e no exterior que o 
integram.  
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2.5.3. Na hipótese de Beneficiárias Finais que não tenham operado todos os 12 
(doze) meses do ano-calendário de referência, a ROB apresentada 
deverá ser anualizada proporcionalmente ao número de meses em que as 
Beneficiárias Finais houverem exercido sua atividade, desconsideradas 
as frações de meses. 

2.5.4. No caso de Beneficiárias Finais em implantação, será considerada a 
projeção anual de receita, levando-se em conta a capacidade total 
instalada. 

2.5.5. Quando a Beneficiária Final integrar um grupo econômico, a classificação 
do porte deverá considerar a ROB consolidada do grupo, conforme Anexo 
II. 

2.6. Para efeito de enquadramento neste Produto, deverão ser observadas ainda as 
seguintes instruções: 

2.6.1. As Pessoas naturais de que trata o subitem 2.1.3 são equiparadas, 
quanto ao porte, conforme sua renda anual, às categorias previstas no 
subitem 2.4 desta Circular. 

2.6.2. Os Entes Federados (Estados, Municípios e Distrito Federal) não são 
classificados por porte. Para fins de condições financeiras, eles são 
equiparados às Grandes Empresas. 

3. SETORES NÃO PASSÍVEIS DE APOIO  

Não são passíveis de financiamento no Produto BNDES Crédito Serviços 4.0 
quaisquer investimentos ou gastos de qualquer natureza no âmbito dos seguintes 
setores: 

3.1. Comércio de armas; 

3.2. Atividades bancárias/financeiras; 

3.3. Motéis, saunas e termas; 

3.4. Relacionados a jogos de prognósticos e assemelhados.  

4. EMPREENDIMENTOS NÃO PASSÍVEIS DE APOIO 

Não são passíveis de financiamento quaisquer investimentos ou gastos de qualquer 
natureza que se destinem a: 

4.1. Empreendimentos imobiliários, tais como edificações residenciais, edificações 
comerciais destinadas à revenda, empreendimentos comerciais destinados a 
aluguéis de escritórios, time-sharing, hotel-residência e loteamento; 

4.2. Empreendimentos do setor de mineração que incorporem processo de lavra 
rudimentar ou garimpo; e 
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4.3. Ações e projetos sociais contemplados com incentivos fiscais. 

5. ITENS FINANCIÁVEIS 

Aquisição de serviços tecnológicos, constantes do CFI do BNDES, observado o 
disposto nos subitens 5.1 a 5.4 a seguir: 

5.1. Serviço tecnológico é a aplicação de recursos humanos, combinados aos 
tecnológicos, prestados de forma pontual ou contínua, para criação, modificação 
ou melhoria do produto ou do processo do demandante do serviço, conforme 
categorias aceitas pelo Sistema BNDES, especificadas no Regulamento de 
Credenciamento de Serviços Tecnológicos no CFI do Sistema BNDES. 

5.2. Poderá ser financiado o capital de giro associado até o limite de 20% (vinte por 
cento) do valor total financiado, vedado, em qualquer hipótese, o financiamento 
de capital de giro nas operações de crédito contratadas com pessoas jurídicas 
integrantes da Administração Pública Direta e Indireta da União, Estados e 
Municípios, não se aplicando esta vedação, exclusivamente em relação à 
Administração Pública Federal, às empresas estatais não dependentes.  

5.3. Serão passíveis de apoio os serviços prestados de forma continuada. 

5.4. A aquisição dos serviços credenciados no âmbito da implantação de soluções de 
cidades inteligentes só poderá ser financiada quando a Beneficiária Final for da 
Administração Pública Direta ou Indireta, ou quando se tratar de Consórcio 
Público ou Sociedade por Ações com Propósito Específico, que visem à 
implantação e gestão de um objeto de Parceria Público-Privada (PPP), ou ainda 
quando se tratar de concessionário ou permissionário de serviços públicos. 

6. CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO  

As Condições Financeiras estabelecidas nesta Circular para o Produto BNDES 
Crédito Serviços 4.0 representam a Condição Operacional Vigente código 
SERVICOS4.0 2020/08 e estão detalhadas no Quadro a seguir. 
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TLP, TS 
ou TFB Até 100% 0,95% A ser 

negociada  
Até 24 
meses 

Até 120 
meses 

Notas: 

(1) Adicionalmente, observar o estabelecido no subitem 6.1.1. 

(2) Adicionalmente, observar o estabelecido no subitem 6.2. 
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6.1. Taxa de Juros 

É o somatório de Custo Financeiro, Remuneração do BNDES, Remuneração da 
Instituição Financeira Credenciada e Sobretaxa Fixa, esta última na hipótese 
prevista no subitem 6.1.3. 

6.1.1. Custo Financeiro 

Nas operações realizadas neste Produto, serão admitidos os tipos de 
Custo Financeiro abaixo relacionados: 

a) Taxa de Longo Prazo (TLP); 

b) Taxa SELIC acumulada, apurada pelo Banco Central do Brasil em 
base diária (TS); 

c) Taxa Fixa BNDES (TFB), conforme procedimentos descritos nos 
subitens 6.1.1.2 a 6.1.1.4; 

d) Variação da Unidade Monetária do BNDES, acrescida dos encargos 
da Cesta de Moedas (UMBNDES/Cesta); e 

e) Variação do Dólar Norte-Americano, acrescida dos encargos da 
Cesta de Moedas (US$/Cesta). 

6.1.1.1. Controle Estrangeiro 

Deverá ser necessariamente adotada como Custo Financeiro a 
UMBNDES/Cesta ou a US$/Cesta nas operações de qualquer 
valor destinadas a atividade econômica não especificada no 
Decreto nº 2.233, de 23.05.1997, e suas alterações, realizadas 
com Beneficiárias Finais sediadas no País, cuja maioria do 
capital votante ou o controle pertença, direta ou indiretamente, 
por pessoa física ou jurídica domiciliada ou sediada no exterior. 

6.1.1.2.  Apenas quando se tratar de operação de crédito que tenha 
como Referencial de Custo Financeiro a Taxa Fixa BNDES – 
TFB prevista no Quadro do item 6 acima, deverá ser observado 
o que se segue, e ainda o disposto no subitem 6.2.2: 

a) O BNDES divulgará diariamente, na página eletrônica 
https://bndes.gov.br/tfb, o valor da TFB válido para este 
Produto, o qual será diferenciado por faixas de 
enquadramento em razão do Prazo Total da operação e do 
Prazo Máximo indicado pela Instituição Financeira 
Credenciada para protocolo do Pedido de Liberação – PL 
no BNDES, conforme quadro abaixo, observado o disposto 
nos subitens 6.1.1.3 e 6.1.1.4: 

https://bndes.gov.br/tfb
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Faixa de 
Enquadramento 

Taxa Fixa BNDES  
Prazo Total de 
Financiamento 

Prazo máximo para protocolo 
do PL 

TFB-36.30 

Até 36 meses 

Até 30 dias, ou dia útil anterior, 
contados a partir da data da 

fixação da TFB 

TFB-36.90  
Até 90 dias, ou dia útil anterior, 

contados a partir da data da 
fixação da TFB 

TFB-60.30 Acima de 36 
meses e até 60 

meses 

Até 30 dias, ou dia útil anterior, 
contados a partir da data da 

fixação da TFB 

TFB-60.90  
Até 90 dias, ou dia útil anterior, 

contados a partir da data da 
fixação da TFB  

TFB-84.30 Acima de 60 
meses e até 84 

meses 

Até 30 dias, ou dia útil anterior, 
contados a partir da data da 

fixação da TFB 

TFB-84.90 
Até 90 dias, ou dia útil anterior, 

contados a partir da data da 
fixação da TFB 

TFB-120.30 Acima de 84 
meses e até 120 

meses 

Até 30 dias, ou dia útil anterior, 
contados a partir da data da 

fixação da TFB 

TFB-120.90 
Até 90 dias, ou dia útil anterior, 

contados a partir da data da 
fixação da TFB 

 

b)  A Instituição Financeira Credenciada poderá utilizar na 
operação de financiamento a TFB válida (i) na data de 
protocolo do pedido de financiamento junto ao BNDES ou 
(ii) na data da contratação do financiamento com a 
Beneficiária Final, devendo indicar sua opção quando do 
protocolo do pedido de financiamento junto ao BNDES. 

c)  Sistemática de Cálculo: os juros devidos pela Beneficiária 
Final deverão ser calculados e exigidos segundo a seguinte 
fórmula: 

Jn  = SDn-1 •  

onde: 
Jn: Juros devidos pela Beneficiária Final, em R$, no 
momento “n”; 
SDn-1: Saldo Devedor, em R$, no momento “n-1”; 
N: Número de dias existentes entre a data de cada evento 
financeiro e a data de vencimento ou liquidação da 
obrigação, considerando-se como evento financeiro todo e 
qualquer fato de natureza financeira do qual possa resultar 
alteração do saldo devedor do contrato; 
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Y: Quantidade de dias no ano civil, podendo ser 365 ou 
366, conforme o caso; e 

Taxa de Juros: é o produto do Custo Financeiro TFB, da 
Remuneração do BNDES e da Remuneração da Instituição 
Financeira Credenciada. 

d)  Na hipótese de operação sujeita ao envio de 
documentação anexa ao protocolo do pedido de 
financiamento, é obrigatório que seja utilizada a TFB válida 
na data da contratação do financiamento com a 
Beneficiária Final, sendo, portanto, vedada, nessa 
hipótese, a utilização da TFB da data de protocolo do 
pedido de financiamento junto ao BNDES. 

6.1.1.3.  Nas operações que utilizem como Referencial de Custo 
Financeiro a TFB, a Instituição Financeira Credenciada deverá 
observar, também, sob pena de cancelamento da operação, 
que:  

a) Caso tenha optado pela definição da TFB válida na data de 
protocolo do pedido de financiamento junto ao BNDES, a 
contratação da operação de crédito deverá ser formalizada 
até o último dia útil do mesmo mês daquele protocolo, 
sendo que não será permitido à Instituição Financeira 
Credenciada alterar posteriormente a faixa de 
enquadramento da TFB já escolhida; e  

b) Caso tenha optado pela definição da TFB válida na data da 
contratação do financiamento com a Beneficiária Final, as 
informações relativas à contratação deverão ser 
encaminhadas ao BNDES, por meio do Sistema BNDES 
Online, após a contratação do financiamento, sendo 
permitido à Instituição Financeira Credenciada, no 
momento da transmissão dessas informações, alterar a 
faixa de enquadramento da TFB escolhida perante o 
BNDES quando do protocolo do pedido de financiamento, 
de que trata o item 6.1.1.2. 

6.1.1.4. Nas operações que utilizem como Referencial de Custo 
Financeiro a TFB, os Pedidos de Liberação deverão ser 
encaminhados ao BNDES conforme a opção indicada pela 
Instituição Financeira Credenciada, em até 30 (trinta) ou 90 
(noventa) dias corridos, ou dia útil anterior, sob pena de 
cancelamento da operação, contados da data da fixação da 
referida taxa, a qual poderá ser a data do protocolo do 
respectivo pedido de financiamento ou a data da contratação 
da operação, conforme o caso. 
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6.1.2. Remuneração da Instituição Financeira Credenciada 

A Remuneração da Instituição Financeira Credenciada deverá ser 
negociada entre a Instituição Financeira Credenciada e a Beneficiária 
Final, observada, nas operações controladas com outorga de garantia de 
risco pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), a limitação 
prevista na regulamentação específica desse Fundo. 

6.1.3. Sobretaxa Fixa: No caso de crédito com Custo Financeiro SELIC, de 
acordo com o estabelecido no subitem 8.7. 

6.2. Prazos 

6.2.1. Os prazos de carência e de amortização deverão ser definidos em 
função da capacidade de pagamento da Beneficiária Final, observado 
que o prazo total inclui o prazo de carência concedido. 

6.2.2. Para operações que utilizarem o Referencial de Custo Financeiro TFB, o 
Prazo de Carência deverá ser de até 12 (doze) meses e o Prazo Total 
deverá ser de até 120 (cento e vinte) meses. 

6.2.3. Durante a fase de carência, a periodicidade de pagamento dos encargos 
poderá ser trimestral, semestral ou anual. 

6.2.4. As amortizações terão periodicidade de pagamento mensal, semestral 
ou anual, sendo os encargos pagos nas mesmas datas nesta fase. O 
vencimento da primeira parcela de amortização ocorrerá no dia 15 
(quinze) do mês, semestre ou ano, de acordo com a periodicidade da 
amortização, subsequente ao término do prazo de carência. 

6.2.5. Deverá ser observada a regra estabelecida na Circular do Sistema 
BNDES Online no item que trata do “Esquema de Amortização”. 

6.3. Nível de Participação 

A participação máxima do BNDES deverá ser apurada em função do valor dos 
itens financiáveis. 

6.4. Limite de Financiamento 

Até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por operação. 

7. GARANTIAS 

A constituição de garantias ficará a critério da Instituição Financeira Credenciada, 
observado, caso sejam constituídas, que: 

7.1. Deverão ser respeitadas as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil;  

7.2. Será admitida a outorga de garantia pelo FGI, observada a regulamentação 
específica desse Fundo; e 
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7.3. As garantias reais ou pessoais deverão ser perfeitamente caracterizadas, 
descritas e detalhadas no instrumento de crédito. 

8. FORMA DE COBRANÇA 

Nas operações deste Produto, devem ser observadas as seguintes orientações 
relativas à forma de cobrança: 

8.1. As prestações, durante o período de amortização, serão equivalentes ao valor 
do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de 
amortização não vencidas, acrescidas dos respectivos encargos. 

8.2. Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos ocorrerá 
no dia 15 (quinze) do mês de vencimento. Caso ocorra em sábados, domingos 
ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, 
deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados 
até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte 
regular de apuração e cálculo dos encargos da operação. 

8.2.1. Serão considerados os feriados do lugar onde estiver a sede da 
Beneficiária Final, cujo endereço estiver indicado no instrumento 
contratual. 

8.3. A Instituição Financeira Credenciada poderá estabelecer outros encargos, 
livremente pactuados com a Beneficiária Final no instrumento contratual, 
inclusive o direito de exigir dessa os juros de mora decorrentes do atraso do 
pagamento. 

8.4. A Instituição Financeira Credenciada não poderá, no entanto, estabelecer 
obrigações para a Beneficiária Final que, a título de reciprocidade, constituam, 
direta ou indiretamente, elevação da Remuneração Total estabelecida pelo 
BNDES. 

8.5. Nas operações com Custo Financeiro TLP, os juros, serão calculados e 
apurados observada a sistemática descrita no Anexo V. 

8.5.1. No caso de alteração do critério legal de remuneração dos recursos 
originários do Fundo PIS-PASEP e do FAT, o BNDES comunicará por 
escrito à Instituição Financeira Credenciada os novos critérios de 
remuneração das operações, nos termos do referido Anexo. 

8.6. Nas operações com Custo Financeiro UMBNDES/Cesta ou US$/Cesta, a 
Atualização do Valor da Dívida, os Juros (percentual fixo ao ano, englobando a 
Remuneração do BNDES e a Remuneração da Instituição Financeira 
Credenciada, acima da taxa variável) e o Imposto de Renda serão efetuados nos 
termos do Anexo V. 

8.7. Nas operações com Custo Financeiro SELIC, os juros serão calculados e 
apurados observada a sistemática descrita no Anexo V.  
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8.7.1. No caso de alteração do critério legal de remuneração dos recursos, o 
BNDES comunicará por escrito à Instituição Financeira Credenciada os 
novos critérios de remuneração das operações, nos termos do Anexo V.  

8.7.2. A Sobretaxa Fixa aplicável aos contratos com Custo Financeiro em 
SELIC será estabelecida trimestralmente pelo BNDES, sendo 
disponibilizada no endereço eletrônico http://www.bndes.gov.br até o 
último dia útil anterior aos meses de janeiro, abril, julho e outubro, e 
válida por um período de 3 (três) meses a partir do dia 1º dos referidos 
meses. 

8.7.3. A Sobretaxa Fixa aplicável à operação será aquela vigente na data da 
contratação do financiamento. 

9. ENCARGOS MORATÓRIOS 

Em caso de inadimplemento financeiro da Instituição Financeira Credenciada, o 
BNDES cobrará encargos moratórios, nos termos do disposto nos artigos 42 a 46 das 
“Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”. 

10. VENCIMENTO ANTECIPADO DO FINANCIAMENTO  

10.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas nos artigos 39 e 40 das "Disposições 
Aplicáveis aos Contratos do BNDES", poderá ocorrer o vencimento antecipado 
do contrato pelo BNDES, com exigibilidade da dívida e imediata sustação de 
qualquer desembolso, nos seguintes casos:  

10.1.1. Constatar-se a existência de sentença condenatória transitada em 
julgado em razão da prática de atos, pela Beneficiária Final, exceto 
quando esta integrar a Administração Pública Direta ou Indireta, que 
importem trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio 
ambiente, salvo se efetuada a reparação imposta ou enquanto estiver 
sendo cumprida a pena imposta à Beneficiária Final, observado o devido 
processo legal. 

10.1.2. Se for comprovada, na hipótese de operação com empresa sob controle 
de capital nacional, a inclusão, em acordo societário, estatuto ou 
contrato social da Beneficiária Final, ou das empresas que a controlam, 
de dispositivo pelo qual seja exigido quórum especial para deliberação 
ou aprovação de matérias que limitem ou cerceiem o controle de 
qualquer dessas empresas pelos respectivos controladores, ou, ainda, a 
inclusão, naqueles documentos, de dispositivo que importe em: 

a) restrições à capacidade de crescimento da Beneficiária Final ou ao 
seu desenvolvimento tecnológico; 

b) restrições de acesso da Beneficiária Final a novos mercados; ou 

c) restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações 
financeiras decorrentes da operação. 

http://www.bndes.gov.br/
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OU 
Se for comprovada, na hipótese de operação com empresa sob controle 
de capital estrangeiro, a inclusão em acordo societário, estatuto ou 
contrato social da Beneficiária Final, ou das empresas que a controlam, 
de dispositivo que importe em restrições ou prejuízo à capacidade de 
pagamento das obrigações financeiras decorrentes da operação. 

10.2. Ocorrerá o vencimento antecipado do contrato, com exigibilidade da dívida e 
imediata sustação de qualquer desembolso, nas seguintes hipóteses: 

10.2.1. Nas operações realizadas com Beneficiárias Finais que possuem, dentre 
as suas atividades, o abate e/ou fabricação de produtos de carne (Seção 
C 10.1 da CNAE do IBGE, apenas no que se refere a bovinos), nos 
casos de: 

10.2.1.1. descumprimento de obrigação especial da Beneficiária Final de 
atualizar e manter disponível à Instituição Financeira 
Credenciada e ao BNDES, o cadastro de fornecedores diretos, 
conforme descrito no inciso III das Declarações da Beneficiária 
Final do Anexo V; 

10.2.1.2. falsidade da declaração exigida no inciso III das Declarações 
da Beneficiária Final que consta do Anexo V, sem prejuízo da 
aplicação das sanções legais cabíveis. 

10.2.2. Nas operações com Beneficiárias Finais que possuem, dentre as suas 
atividades, o plantio, renovação e custeio de lavouras, e a 
industrialização de cana-de-açúcar para produção de etanol e demais 
biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar, e açúcar, exceto o açúcar 
mascavo, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 
CNAE, códigos 0113-0/00, 1071-6/00, 1072-4/01 e 1931-4/00, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no caso de 
falsidade das declarações e/ou informações prestadas e exigidas nos 
incisos V e VI das Declarações da Beneficiária Final que constam do 
Anexo V à presente Circular, sem prejuízo da aplicação das sanções 
legais cabíveis. 

10.3. Deverá ser observado o disposto na Circular que trata das “Normas sobre 
Inadimplemento Não Financeiro” quanto às penalidades aplicáveis nos casos de 
inadimplemento não financeiro, incluindo as hipóteses de insuficiência ou não 
comprovação física e/ou financeira da realização da finalidade da operação de 
crédito. 

11. NORMAS DE REGÊNCIA 

Aplicam-se às operações realizadas neste Produto, no que couber, as “Disposições 
Aplicáveis aos Contratos do BNDES” e os demais normativos emitidos pelo BNDES, 
disponíveis no endereço eletrônico http://www.bndes.gov.br. 
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12. VIGÊNCIA 

12.1. Esta Circular e seus respectivos Anexos entram em vigor na presente data, 
podendo ser atendidos os pedidos de financiamento protocolados no BNDES, 
para homologação, a partir de 27.08.2020. 

12.2. Operações com Custo Financeiro em UMBNDES/Cesta ou US$/Cesta somente 
poderão ser protocoladas no BNDES, para homologação, a partir de data a ser 
oportunamente comunicada pelo BNDES. 

12.3. Fica revogada a Circular SUP/AOI nº 13/2016-BNDES, de 23.03.2016. 

 

 
Marcelo Porteiro Cardoso 

Superintendente 
Área de Operações e Canais Digitais 

BNDES 
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Relação de Anexos à Circular SUP/ADIG nº 55/2020-BNDES, de 20.08.2020 
 
Anexo I -  PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

Anexo II - GRUPO ECONÔMICO 

Anexo III -  COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

Anexo IV -  PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

Anexo V -  CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA CONTRATAÇÃO  

Anexo VI -  OPERAÇÕES LIQUIDADAS POR INADIMPLEMENTO NÃO 
FINANCEIRO DA BENEFICIÁRIA FINAL 

 


	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
	CIRCULAR SUP/ADIG Nº 55/2020-BNDES, DE 20 DE AGOSTO DE 2020
	Superintendente

