
NORMAS E INSTRUÇÕES DE ACOMPANHAMENTO 
 

1 — APLICABILIDADE  

As presentes Normas aplicam-se ao acompanhamento de beneficiário de colaboração financeira, 
objetivando manter o Sistema BNDES informado sobre a execução do projeto aprovado e do desempenho do 
beneficiário, respeitadas as peculiaridades de cada modalidade operacional do Sistema.  

2 — UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO  

2.1 – Para utilização da 1ªparcela deverá o beneficiário:  

a) apresentar apólice de seguro dos bens dados em garantia, acompanhada do(s) recibo(s) de pagamento de 
prêmio(s), observado o disposto no item 4 destas Normas;  

b) comprovar, no caso de empresas industriais, a abertura, na sua Contabilidade, das contas para registrar o 
investimento relativo ao projeto, conforme item 5.1 das presentes Normas; e  

c) comprovar o cumprimento das condições especiais constantes do Contrato.  

2.2 – Para utilização de cada parcela do crédito será, a critério do BNDES, realizada visita de 

acompanhamento, devendo o beneficiário:  

a)     estar em dia com as obrigações contratuais e com as disposições destas Normas;  

b) estar em dia com a execução física e financeira do projeto; e  

    c)   estar em dia com o envio do Relatório de Desempenho mencionado no item 3.1 destas Normas.  

2.3 – A qualquer momento, a juízo do BNDES, a utilização do crédito poderá ser suspensa, desde que:  

a) deixe de ser cumprida qualquer cláusula contratual;  

b) seja aplicada irregular, inadequada ou indevidamente qualquer importância recebida por conta do 
crédito;  

 
     c) as obras, equipamentos ou materiais não correspondam às especificações técnicas do projeto;  

d) deixe de ser cumprido o cronograma de execução do projeto;  

e) não sejam aportados recursos próprios e de terceiros previstos para a execução do projeto, de modo a 
garantir sua adequada execução;  

f) deixe de ser comprovada a devida aplicação de qualquer parcela, podendo ser exigida pelo BNDES sua 
devolução imediata; e  

g) deixe de ser cumprida qualquer exigência expressa nas Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES 
ou nestas Normas.  

2.4 – O BNDES poderá, nos casos em que julgar conveniente:  

a) fracionar a utilização de cada parcela do crédito, de acordo com a natureza do empreendimento e a 
execução do projeto;  

b) exigir a realização de tomadas de preços ou concorrências, bem como a apresentação de contratos com 
empreiteiros, fornecedores, consultores e auditores externos;  

c) exigir, sempre que for realizada concorrência, que o laudo da respectiva comissão julgadora seja levado 
ao conhecimento do BNDES, antes da homologação do resultado; e  

d) efetuar, por conta do crédito, o pagamento direto de despesas relativas à execução do projeto, devendo 
o beneficiário enviar para este fim, devidamente visada, a fatura ou nota de débito correspondente.  

 

3 — DOCUMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO  



3.1 – O beneficiário, a partir da contratação da colaboração financeira ou dos adiantamentos, apresentará 
Relatório de Desempenho contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

a) resumo das principais ocorrências no período referido no subitem 3.1.2;  
b) demonstrações financeiras do beneficiário e, a juízo do BNDES, das demais empresas do grupo, ou 

demonstrações financeiras consolidadas;  
c) quadro de usos e fontes do projeto, indicando o total realizado no período e o acumulado;  

d) quadro de execução física do projeto;  

e) orçamento para o novo exercício social, explicitando os principais objetivos e metas;  
f) atas das assembléias gerais ordinárias e extraordinárias, conforme artigo 34, item III, das Disposições 

Aplicáveis aos Contratos do BNDES;  
g) quadro de composição do capital social e quadro de controle do capital social sempre que houver 

alteração; e  
h) comprovação, por documentos hábeis, de que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais e 

trabalhistas.  
3.1.1 – As demonstrações financeiras referentes a final de exercício contábil deverão ser acompanhadas de 

parecer e/ou relatório de auditores independentes.  
3.1.2 – O período e o prazo para apresentação do relatório de desempenho serão fixados pelo BNDES 

através de carta.  
 

      3.2 – Além de fornecer os documentos referidos no item 3.1, o beneficiário se obriga a remeter ao 
BNDES, nos prazos por este fixados, qualquer outra informação que seja solicitada, bem como enviar nas 
épocas oportunas os documentos de natureza jurídica sobre o cumprimento de condições especiais constantes 
do contrato, sobre a constituição das garantias e atendimento das obrigações mencionadas nas Disposições 
Aplicáveis aos Contratos do BNDES.  

3.3 – Os beneficiários de cujo capital o Sistema BNDES participe societariamente, ou junto aos quais deva 
manter representante eleito, devem enviar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a ordem do dia 
referente a qualquer assembléia geral ou reunião de Conselho programada.  

3.4 – Ao final do prazo de utilização, o relatório de desempenho enviado pelo beneficiário deverá conter, 
necessariamente, além dos dados normalmente fornecidos, as seguintes informações específicas:  
 
. •quadro de encerramento da execução física do projeto;  
. •quadro de encerramento da execução financeira do projeto;  
. •quadro final de usos e fontes do projeto; e  
. •avaliação do projeto pela empresa.  
 
 
4 — SEGURO  

4.1 – A contratação do seguro obrigatório dos bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos 
do BNDES deve atender aos seguintes requisitos básicos:  

a) o montante do seguro deve corresponder ao valor de reposição dos bens segurados, de acordo com 
avaliação efetuada pelo BNDES; e  

b) o seguro deverá cobrir os tipos de riscos ou sinistros a que estão comumente sujeitos os bens a serem 
segurados, a juízo do BNDES.  

4.2 – A comprovação do seguro será feita pelo beneficiário mediante a apresentação de cópias da 
respectiva apólice dos comprovantes de pagamento do prêmio devido.  

4.3 – Deverá, igualmente, o beneficiário comprovar a renovação do seguro, de acordo com a respectiva 
periodicidade, reservando-se o BNDES o direito de exigir, a qualquer tempo, a apresentação de todo e 
qualquer comprovante do cumprimento das obrigações contratuais relativas a seguros.  

4.4 – A falta de reembolso ao BNDES, no prazo devido, das despesas por este efetuadas na estipulação do 
seguro dos bens dados em garantia de empréstimos de financiamento, por conta do beneficiário ou de 
terceiro, será considerada inadimplemento financeiro, aplicando-se ao contrato em questão as penalidades 
previstas para o inadimplemento nas Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES.  

4.5 – As apólices de seguros de todos os bens dados em garantia deverão consignar cláusula especial em 
favor do BNDES, de acordo com o seguinte modelo:  

“Fica entendido e concordado que a presente apólice não poderá ser cancelada, ou sofrer qualquer 
alteração, sem prévia e expressa anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES, na qualidade de credor hipotecário, pignoratício ou alienatório, ao qual será paga indenização devida 
pelo presente contrato de seguro.”  



5 — PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS  

5.1 – No caso de empresas industriais, deverão ser abertas na contabilidade do beneficiário contas para 
registrar o investimento relativo ao projeto.  

5.1.1 – No Ativo existirá conta especial, desdobrada em tantas subcontas quantos forem os itens principais 
do projeto; no Passivo, Contas a Pagar, desdobradas igualmente pelos itens principais do projeto e destinadas 
a consignar os saldos não pagos, relativos aos investimentos efetuados, registrados na conta do Ativo.  

5.1.2 – Sempre que um item qualquer do investimento for movimentado, a mecânica do registro será a 
seguinte:  
 

a) caso integralmente pago, seu valor total será registrado na subconta específica;  

b) caso não esteja pago, deverá seu valor ser registrado na subconta específica e a contrapartida ser lançada 
em Contas a Pagar, subconta específica; no caso de pagamento parcial, somente a parte não paga 
movimentará Contas a Pagar; e  

c) as Contas a Pagar serão debitadas à medida que se efetivem os pagamentos dos valores lançados.  

5.2 – Os documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados serão separados e ordenados 
convenientemente de forma a facilitar sua verificação, devendo ser grupados em pastas correspondentes às 
contas abertas na contabilidade do beneficiário.  

5.2.1 – A comprovação será feita pela verificação das notas fiscais, faturas, folhas de pagamento, contratos, 
etc., observada ainda a mecânica de lançamento acima estabelecida.  

5.2.2 – Mesmo que os técnicos do BNDES verifiquem a documentação por amostragem,  
o beneficiário deverá estar sempre com a documentação completa, arquivada na forma acima indicada.  

 5.3 – A juízo do BNDES, nos contratos anuais de revisão de contas por auditores independentes, a empresa 
beneficiária deverá incluir a exigência de comentário específico sobre a movimentação e os saldos das contas 
que registrem o investimento relativo ao projeto.  

  5.4 – A juízo do BNDES, contratos de auditoria externa firmados por empresa beneficiária pertencente a 
grupo econômico deverão prever capítulo sobre as relações financeiras e comerciais da beneficiária com as 
demais empresas do grupo.  
      5.5 – Dos beneficiários aos quais não se aplique o disposto nos itens 5.1 e 5.2, deverá ser exigida uma 
listagem mensal de desembolsos por item do quadro de usos e fontes, indicando para cada equipamento, obra 
ou serviço as seguintes informações:  
. •fornecedor;  
. •natureza do comprovante;  
. •data do pagamento;  
. •valor do comprovante;  
. •valor da caução, se houver;  
. •valor líquido do pagamento; e  
. •número de arquivamento.  
 
 
 
 
 
6 — DISPOSIÇÃO FINAL  

As presentes Normas e Instruções de Acompanhamento são parte integrante das obrigações contratuais 
assumidas pelo beneficiário para com o Sistema BNDES.  
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