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CIRCULAR N° 05/2013-BNDES

Rio de Janeiro, 07 de margo de 2013

Ref.:	 Produto BNDES Automatic°

Ass.:	 Programa BNDES de Apoio a Renovagao e Implantagäo de Novos Canaviais —
BNDES Prorenova

0 Superintendente da Area de Operagbes Indiretas, consoante Resolugao da Diretoria do
BNDES e no use de suas atribuicees, COMUNICA aos AGENTES FINANCEIROS a
renovagao do Programa BNDES de Apoio a Renovagao e Implantagao de Novos
Canaviais—BNDES Prorenova, corn as seguintes alteragbes:

o estabelecimento de que Beneficiarias estrangeiras ou controladas, direta ou
indiretamente. por estrangeiros nao residentes no Pais nao podem exercer eventual
direito de preferência para aquisigao de imOvel rural previsto ern contrato de parceria
rural durante a vig6ncia do contrato de financiamento, salvo se cumpridos os
requisitos estabelecidos pela Lei n° 5.709, de 07 10 1971 (Item 2—Beneficiarias);

o estabelecimento de que os investimentos passiveis de apoio estarao limitados a urn
custo de R$ 5.450,00 (cinco mil. quatrocentos e cinquenta reais) por hectare de cana-
de-agOcar plantado, no ämbito do projeto de investimento (Item 4—Itens Financiâveis);

a exclusào do limite de financiamento de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e
cinquenta reais) por hectare de cana-de-agOcar plantado no âmbito do projeto de
investimento (Item 5—Condicbes do Financiamento);

o estabelecimento de que os limites de financiamento de que trata o subitem 5.4.1
aplicar-se-äo aos pedidos de financiamento protocolados no BNDES a partir da
presente data (Item 5—Condigbes do Financiamento);

o estabelecimento de que somente poderao ser financiados no 'ambito deste
Programa os projetos de plantio de cana-de-ackar realizados entre 01.01.2013 e
31.12.2013, sendo passiveis de reembolso as despesas corn itens financiaveis
realizadas a partir de 01.07.2012. independentemente da data de protocolo da
solicitagao de financiamento pela Beneficiaria no Agente Financeiro (Item 9 —
Condigbes Especiais); e

a ampliagao do seu prazo de vigbncia, de modo a abranger os pedidos de
financiamento protocolados no BNDES, para homologagao, ate 31.12.2013 (Item 11—
Vigència).

Os critêrios, condigbes e procedimentos operacionais a serem observados na forma de
apoio indireta automatica do referido Programa sao definidos a seguir.
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OBJETIVO

Aumentar a producao de cana-de-ackar no Pais por meio do financiamento
renovagao e implantacao de novos canaviais.

BENEFICIARIAS

2.1. Poderao ser beneficiadas corn apoio financeiro neste Programa:

2.1.1. Pessoas juridicas que exercam atividade produtiva relacionada ao plantio
de cana-de-ackar, inclusive usinas e destilarias de etanol e ackar,
cooperativas de producao, cooperativas de produtores e entidades
societarias por cotas, em forma consorcial ou condominial, corn a
denominacao de "consbrcio" ou "condominio", constituidas nos termos do
artigo 14, paragrafo primeiro da Lei n° 4.504, de 30.11.1964, observado o
disposto no subitem 2.2, quando for o caso; e

2.1.2. Pessoas fisicas residentes e domiciliadas no Pais caracterizadas como
Produtor Rural, para investimento no setor sucroalcooleiro.

2.2. Beneficiarias estrangeiras ou controladas, direta ou indiretamente, 	 por
estrangeiros nao residentes no Pais nao podem exercer eventual direito de
preferbncia para aquisicao de imOvel rural previsto em contrato de parceria rural
durante a vigència do contrato de financiamento, salvo se cumpridos os
requisitos estabelecidos pela Lei n° 5.709, de 07.10.1971.

EMPREENDIMENTOS APOIAVEIS

3.1. Renovagao de canaviais: e

3.2. Implantacäo de novos canaviais.

ITENS FINANCIAVEIS

4.1. Sao passiveis de financiamento no ambito do Programa gastos e tratos culturais
associados ao plantio de cana-de-ackar (cana planta), no ambito de projeto de
investimento. observado o disposto no subitem 4.2;

4.2. Os investimentos passiveis de apoio estarao limitados a urn custo de
R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) por hectare de cana-de-
ackar plantado, no ambito do projeto de investimento.

5. CONDOES DO FINANCIAMENTO

Nos financiamentos concedidos neste Programa, deverao ser seguidas as condicbes
estabelecidas nos subitens 5.1 a 5.4.

Foi atribuido o cOdigo PRORENOVA2013/01 para representar a Condicao
Operacional Vigente. definida neste item.
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5.1. Taxa de Juros

Somatbrio de Custo Financeiro. Remuneracao Basica do BNDES, Taxa de
Intermediacao Financeira e Remuneracao da Instituick Financeira Credenciada.

5.1.1. Custo Financeiro: Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP.

5.1.2. Remuneragäo Ihsica do BNDES:

5.1.2.1. Para Beneficiarias classificadas como Micro, Pequenas e Medias
Empresas: 0.9% a.a. (nove decimos por cento ao ano);

5.1.2.2. Para Beneficibrias classificadas como Mèdias-Grandes e

Grandes Empresas: 1,3% a.a. (um inteiro e trés decimos por

cento ao ano).

5.1.3. Taxa de Intermediacâo Financeira: 0,5% a.a. (cinco dêcimos por cento
ao ano).

As operacbes corn Beneficiarias classificadas como Micro, Pequenas e
Medias Empresas estarao isentas da Taxa de Intermediagao Financeira.

5.1.4. Remuneracäo da Instituigäo Financeira Credenciada: a ser negociada
entre a Beneficiaria e o Agente Financeiro.

5.2. Prazos:

5.2.1. Para Beneficiarias classificadas como Micro, Pequenas e Medias
Empresas: a ser determinado em funcao da capacidade de pagamento do
empreendimento da Beneficibria ou do Grupo EconOrnico ao 	 qual
pertenca, observado o disposto no subitem 5.2.3;

5.2.2. Para Beneficiarias classificadas como Medias-Grandes e Grandes
Empresas: ate 72 (setenta e dois) meses, incluido o prazo de carencia de
ate 18 (dezoito) meses, observado o disposto no subitem 5.2.3;

5.2.3. As operacbes corn periodicidade de amortizacao mensal terao urn prazo
minimo de carencia de 1 (urn) mes.

5.3. Nivel de Participacäo

5.3.1. Para Beneficiarias classificadas como Micro, Pequenas e Medias
Empresas: ate 90% (noventa por cento) dos itens financiaveis:

5.3.2. Para Beneficibrias classificadas como Medias-Grandes e Grandes
Empresas: ate 80% (oitenta por cento) dos itens financiaveis.

5.4. Limites de Financiamento

5.4.1. Devera ser observado o limite de R$ 20.000.000,00 (vinte milhOes de
reais) por Beneficiaria, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhbes de
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5.4.2. Os limites de financiamento de que trata o subitem 5.4.1 aplicar-se-ao aos
pedidos de financiamento protocolados no BNDES a partir da presente
data.

5.4.3. As operacOes contratadas no ambito deste Programa näo comprometem
o limite, por Beneficiària, a cada periodo de 12 (doze) meses,
estabelecido para as operacOes realizadas no ambito do Produto BNDES
Automatico.

GARANTIAS

6.1. As garantias ficarao a criterio do Agente Financeiro, observadas as normas do
Banco Central do Brasil.

6.2. Na- o sera admitida a outorga de garantia pelo Fundo Garantidor para
Investimentos (FGI) em operagOes contratadas no ambito deste Programa.

6.3. Nao sera admitida como garantia a constituicao de penhor de direitos credit6rios
decorrentes de aplicacao financeira.

SISTEMATICA OPERACIONAL

Os pedidos de financiamento deverao ser enviados ao BNDES segundo os
procedimentos usuais aplicaveis ao Produto BNDES Automatico, observadas as
seguintes peculiaridades:

7.1. Os pedidos de financiamento deverao ser encaminhados necessariamente na
Sistematica Operacional Convencional;

7.2. Os pedidos de financiamento deverao ser encaminhados por Ficha Resumo da
Operacao — FRO especifica, conforme Anexo a presente, observadas as
seguintes instrucbes:

7.2.1. No campo "InformacOes sobre o Projeto", o objetivo do projeto devera ser
marcado com "000110 — Implantacao" ou "000133 — Renovacao",
conforme o caso;

7.2.1.1. Caso a Beneficiaria queira financiar os dois empreendimentos
apoiaveis, listados no item 3 desta Circular, deverao ser enviadas
duas FRO's, uma para cada tipo de empreendimento;

7.2.2. No campo "Descricao do Projeto". deverb ser informada a area a ser
plantada. em hectares, referente ao empreendimento a ser apoiado,
conforme estabelecido no item 3 desta Circular.

CONTRATACAO

Na contratacao dos financiamentos, deverao ser seguidas as instrucOes relativas ao
Produto BNDES Automatico, observado que:
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8.1. Deverao ser inseridas as "Condicbes a serem observadas pelos Agentes

Financeiros na contrata0o da operad§o corn as Beneficiaries (TJLP)", aplicaveis
as operacties no ambito do Produto BNDES Automatic°.

8.2. Deverao ser feitas as adaptagbes as particularidades deste Programa, sendo
livre a inclusao de novas clausulas, desde que nao conflitem corn as Normas
Operacionais vigentes.

CONDICOES ESPECIAIS

9.1. Somente poderao ser financiados no ambito deste Programa, os projetos de
plantio de cana-de-acOcar realizados entre 01.01.2013 e 31.12.2013.

9.2. Sera() passiveis de reembolso as despesas corn itens financiaveis realizadas a
partir de 01.07.2012, independentemente da data de protocolo da solicitacao de
financiamento pela Beneficiaria no Agente Financeiro.

DEMAIS ORIENTACOES

Aplicam-se ao presente Programa todas as demais condigbes e procedimentos
operacionais estabelecidos para o Produto BNDES Automatic°.

11. VIGENCIA

Esta Circular entra em vigor na presente data, podendo ser atendidos os pedidos de
financiamento protocolados no BNDES, para homologacao, a partir da presente data
e ate 31.12.2013, observado o limite orcamentario estabelecido para este Programa,
de ate R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhbes de reais).

Para fins de controle de comprometimento dos recursos, o BNDES podera solicitar, a
qualquer tempo, o envio de informacbes relativas a operacbes em curso nos Agentes
Financeiros e definir limites de comprometimento por Agente Financeiro.

ulla
the

Claudio Bernardo Guimarlaes de Moraes
Superintendente

Area de Operacbes Indiretas
BNDES
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PRORENOVA2013/01

INFORMACOES DE CONTROLE DA FRO

NUMERO DO CONTRATONUMERO DA PROPOSTA
PROGRAMA

N°

(')

BNDES PRORENOVA

1 INFORM/kV/ES SOBRE 0 AGENTE FINANCEIRO

Data da Contratayao pelo Agente Einanceiro
(Preencher somente para as o pe ,agEes contratadas)

Codigo da Agencia
,,Padr3c RACE'.;

CNPJ

Razao SociaCredenoa DV

11

2 INFORMAOES SOBRE A BENEFICIARIA
Razao Social (PJ: Nome (PI, CNPJ CPF

Codigo CNAE da Benetioana Descnyao do Codigo CNAE

Endereyo da Sede
Tpo	 Logradouro Numero	 Complemento Bairro / Distrito

CEP Codigo IBGE do Municipo Mun cipio OF

TIPO E CODIGO DE NATUREZA DA BENEFICIARIA

11011	 Pessoa Fisica

CARACTERIZACAO DO CAPITAL SOCIAL
(Não assinalar apenas se a natureza da Beneficiana for Pessoa Fisica ou da Administrayao PUblica Direta)

Empresa Brasileira:
11012	 Empresario Individual

11031 Sociedade Privada por Cotas (N) Sem Participacao Estrangeira At n vidade econernica

da BENEFICIARIA

11033 Sociedade Privada AnOnima Aberta q (P) Corn Participacao Estrangeira no Capital Votante Inferior a 50% e Controle Nacional especificada

11034 Sociedade Privada AnOnima Fechada (Com oPsery ancia ao disposed no item 5.2 do Anexo I a Circular n" 34 de C6 09.2011) no Decreto n°

11037 Cooperativa 2 233 de 23 05 979

q 21200 Administracäo PUblica Direta 	 ESTADUAL q (C) Corn Participacao Estrangeira no Capital Votante Inferior a 50% e Controle Estrangeiro

21300 Administracäo PUblica Direta - MUNICIPAL SIN q NAo
q (C) Corn Participacao Estrangeira no Capital Votante Igual ou Superior a 50%

	 	 1111 	 IOutras Pessoas Juridicas

PORTE

17 02 Media Empresa

(Nao assinalar apenas se a Benefictaria for da Administrayao PUblica Direta)

08 Micro Empresa 	 q 09 Peguena Empresa rl 10 Media-Grande Empresa 	 q 03 Grande Empresa



SitrORMACOES
OBJETJ1/0 DO D POJETO

000110 Implantacao

SOBRE 0 PROJ	 •

000133 kerovacd :
OPERACAO ENQUADRADA NO PROGRAMA DE

DINAMIZACAO REGIONAL - PDR?

SIM	 q 	 NAO

Cod go CNAE do

IIII1 II
Projeto Descricao do C6digo CNAE

Enderego do Projeto
Tipo Logradouro

1

NOmero

I

Complement° Bairro / Distrito

CEP

H 1
C6d go IBGE do Municipio

ill 11 1
Murucipio U.F.

Caso o im6vel do projeto NAO seja de propriedade da Beneficiária, A VIG 'ENCIA DO CONTRATO ENGLOBA 0 PRAZO TOTAL DE FINANCIAMENTO?

SIM	 q 	 NAO	 q 	 NAO SE APLICA

DESCRIDA0 DO PROJETO
4 1) Descrever os objetivos e os componentes fisicos do projeto de forma precisa, informando suas caracteristicas especificas principais.
4.2) Devere vir anexada a FRO a Descricao Detalhada do Projeto informando a area total a ser plantada em hectares 	 Nessa Descricao indicar. numencamente. a
situacao atual e a pretend da corn a execucao do Projeto (utilizar o que for pertiente entre: areas, produtos. producaes. faturamento, pessoal, processos. equipamentos
4.3) Para projetos executados em 'cm:A/els de terceiros e cujo prazo de contrato seja inferior ao prazo de financiamento, acrescentar justificativa.

Resultados Esperados Unidade Ultimo Exercicio: 31/12/ Ap6s o Projeto: 31/12/ Variagâo

Capacidade

Mao de obra empregada
Faturamento

Area edificada/plantada

Instalada

na Empresa

N" da Pr000sta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C'edencial	 DV

0 0 0
	

0
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Datas de Referencia

lnicio do Projeto: lermino do Projeto:	 Solicitacao do Agente:

Em R$

INVESTIMENTOS
A realizar

(0 Agente Financeiro
devera observar o Item

9 da Circular n'
05/2013-BNDES)

TOTAL (%)
Realizado ate

30/06/2012
!TENS

1111 Uso do BNDES
DE ACORDO

Rio de Janero

Uso do A. ente Financeiro
Local. Data e Ass.natura(s1 ident,ficada(s) do(s) Reves, •

7 GARANTIAS DA OPERAQA0

.8 CONSIDERACOES GERAIS
A presente Ficha Resumo de Operack) - FRO a apresentada ao BNDES pelo Agente Financeiro. representado este na forma de seu Estatuto Social,
formulada de conformidade corn as normas aplicaveis as operacOes no ambito do Produto BNDES Automatic°. as 'DisposicOes Aplicaveis aos Contratos
do BNDES' e demais normativos a que se subordinam a presente operacbc).

O Agente Financeiro acima refendo obriga - se a manter no dossie de cada operacâo todos os documentos a ela inerentes, a disposicâo do BNDES e dos
demais &Nos de controle/fiscalizacão

N:io ha garantias para esta operacao.
A operacao apresenta garantias. as quaffs estarao perfeitamente caracterizadas. descritas e detalhadas no instrumento contratual celebrado corn a BeneficiAria

No da Proposta

0 I 0 I 0

Creclenctat

01010

DV

0

5 QUADRO DE USOS E FONTES

Investimentos Fixos 0.00 0,00	 0.00

Preparo de solo C 00

. Implantacào 0.00

Tratos Culturais 0,00 3

Outros C 00

Investimentos Nao Financiáveis 0,00 0 0,00	 0,00

Outros	 (4.p4.4ir4r) 0,00 3

TOTAL DOS USOS 0,00 0 0,00	 0,00

3. RECURSOS PROPRIOS 0,00 0

.	 4. BNDES Automatic° - TJLP 0,00 0 0,00 0.00

. Fixo

1•

0 00 0

5 - Outros 0.00 0 0,00 0.00

. Outros	 OMP•c ific-. 1 000 0

TOTAL DAS FONTES o,00 0 0,00 0,00

dONDICOES DA 0-FIERACAO-

PRAZO EM MESES

,

_.....

v.. • -	 1	 •	 • L .	 • • •	 . • AMORTIZAQA0

01 Mensal	 q 11 Anual
09 Semestral

PAGAMENTO DE JUROS NA CAR NCIA

Sim	 q Nao

(A) REMUNERACAO DA INSTITUICAO FINANCEIRA CREDENCIADA % a, DATA DE INICIO DA OPERACAO COMERCIAL

Proposta:	 Linha ou Programa:
TAXA DE JUROS POS FIXADA CRONOGRAMA DE LIBERACDES

(B) REMUNERACAO DO BNDES

%a a

(A+13) REMUNERACAO
TOTAL
oio a a

CUSTO FINANCEIRO
N° PL Data Prevista Valor Destmacao

1
2
3 —

4 _
5 _
6 _

+	 TJLP j % 7 ._
8
9

_	 _
10
VALOR FINANCIADO R$ 0,00
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N° do l a P oposta

0 01 0
 

0 0 0 0 0 0 0

ANEXO A FICHA RESUMO DA OPEFtAgA0

Credenco
	

DV

0 I 0	 0
	

0

Anexo



INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO

OBSERVACOES:

Os campos sombreados em cinza sae de use exclusivo do BNDES Nao devem ser preenchidos
Alinhar os campos numericos da direita para a esquerda

3. Preencher os campos referentes a valores corn duas casas decimais.

INFORMACOES DE CONTROLE DA FRO:

Ninnero da Proposta: Preencher os quatro primeiros digitos corn o ano da proposta de financiamento. Os sete digitos subsequentes sao para
numeracao a criteno do Agente Financeiro, desde que nao se rep to em um mesmo ano e seta formada apenas por caracteres numericos

Niunero do Contrato: Este campo e de use exclusivo do BNDES e sera preenchido com o niknero atribuido a FRO 0 nümero que o BNDES atribuir
a Ficha Resumo de Operagao - FRO e o nOmero de dentificacao da operagao e do contrato e devera constar de qualquer documentacao posterior
relative a operacao

1) INFORMACOES SOBRE 0 AGENTE FINANCEIRO

• Credential: Preencher corn o nürnero da credential no BNDES do Agente Financeiro que esta encaminhando a operacao. inclusive digito verificador
(DV)
Razao Social: Preencher corn a razao social do Agente Financeiro.

. Data da Contratacao pelo Agente Financeiro: Nos casos de operacOes la contratadas. preencher corn a data da efetiva contratagao Deve ser
observado que essa data refere-se a data do contrato celebrado entre o Agente Financeiro e a Beneficiaria
• C6digo da Agenda: Informal- o cOdigo da Agéncia Bancaria, de acordo corn padrao do Banco Central do Brasil - BACEN. na  qual foi celebrado 0
contrato de financiamento.
. CNPJ: Preencher corn o nOrnero completo de inscricao do Agente Financeiro no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas

2) INFORMACOES SOBRE A BENEFICIARIA

Razao Social (PJ) / Nome (PF): Preencher corn a razao social da Beneficiaria. quando pessoa juridic& ou corn o nome completo, quando pessoa
fisica
CNPJ/CPF: Preencher corn o nUmero completo de inscricao da Beneticiária no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou corn o nUmero de inscricao

no Cadastro de Pessoas Fisicas (somente os caracteres numericos) conforme se trate. respectivamente, de pessoa juridica/empresano individual ou
pessoa fisica nao empresaria Quando se tratar de pessoa juridica, deve ser informado o CNPJ da respective sede

C6digo CNAE da Beneficiaria e Descricao do C6digo CNAE: Preencher corn a atividade principal explorada pela Beneficiaria e seu respectivo
cOdigo, corn 1 tetra e 7 caracteres numericos. conforme a Classificagão Nacional de Atividades EconOmicas (CNAE), que pode ser encontrada no
endereco www cnae.ibge.gov.br

Endereco da Sede: Preencher corn o endereco completo da sede da Beneficiaria Incluir 0 major nürnero possivel de informagOes que facilitem a
localizacao pelos tecnicos do BNDES (andar bloco, casa. caminho de acesso. distrito, etc.). No caso de nao haver enderego urbano bem definido
(fazendas. barragens, minas, etc.) usar coordenadas geo-referenciadas
CEP: Preencher corn o COdigo de Enderegamento Postal a que se refere o endereco sede indicado.
C6digo IBGE do Municipio e Municipio: Preencher. respectivamente. corn o cOdigo e nome da cidade sede da Beneficiaria, conforme classificacao

IBGE
U.F.: Preencher corn a sigla da Unidade da Federacão da sede da Beneficiaria.
Tipo e C6digo da Natureza da Beneficiaria
Assinalar o tipo e cOdigo da natureza da Beneficiaria que esta requerendo o financiamento de acordo corn as definicOes abaixo:

- 11011 - Pessoas Fisicas residentes e domiciliadas no Pais.
11012 - Empresano Individual. desde que exerca atividade produtiva. esteja inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) e no

Registro PUblico de Empresas Mercantis.
11031 - Sociedade Pnvada por Colas.
11033 - Sociedade Pnvada AnOnima Aberta:
11034 - Sociedade Pnvada AnOnima Fechada.
11037 - Cooperative.
21200 - Administracao PUblica Direta Estadual;
21300 - Administragão POblica Direta Municipal:
Outras Pessoas Juridicas: nos casos que nao se enquadrarem nas alternativas anteriores preencher conforme relagao abaixo:
10000 - Empresa Pnvada
11032 - Sociedade Privada Civil
12000 - Empresa Coligada
12010 - Sociedade de Economia Mista Pnvada
13000 - Administragao PUblica Externa
22111 - Fundagao - Administracao PUblica Indireta Federal Centralizada
22112 - Autarquia - Administracao PUblica Indireta Federal Centralizada
22121 - Empresa POblica - Administracao PUblica Indireta Federal Descentralizada
22122 - Sociedade de Economia Mista - Administracao PUblica Indireta Federal Descentralizada
22123 - Controlada - Administragäo PUblica Indireta Federal Descentralizada
22211 - Fundacao - Administracao POblica Indireta Estadual Centralizada
22212 - Autarquia - Administragao PUblica Indireta Estadual Centralizada
22221 - Empresa PUblica - Administracao PUblica Indireta Estadual Descentralizada
22222 - Sociedade de Economia Mista - Administracao POblica Indireta Estadual Descentralizada
22223 - Controlada - Administracao POblica Indireta Estadual Descentralizada
22311 - Fundacao - Administragao POblica Indireta Municipal Centralizada
22312 - Autarquia - Administragao POblica Indireta Municipal Centralizada
22321 - Empresa Ptjb	 - Administracao PUblIca Indireta Municipal Descentralizada
22322 - Sociedade de Economia Mista - Administragao Publica Indireta Municipal Descentralizada
22323 - Controlada - Administragao Pirblica Indireta Municipal Descentralizada

Caracterizacao do Capital Social
Nao preencher se a Beneficiaria for Pessoa Fisica ou Administragao PUblica Direta (Federal. Estadual ou Municipal).
Assinalar a forma como esta composto o capital social da empresa

- No caso de Empresa corn participacao estrangeira inferior a 50% do capital votante. deverao ser encaminhados os documentos comprobaterios que
permitam caracteriza-la juridicamente. conforme disposto na Circular referente a linha de financiamento sob a qual esta sendo realizada a operacao

(continua)



(continuacio)

Atividade EconOmica Especificada no Decreto N° 2.233, de 23.05.1997
Assinalar se a empresa possui atividade econOmica especificada no Decreto n° 2.233, de 23.05.1997, e suas alterao5es. no caso de empresas corn

participacao estrangeira superior a 50% do capital votante.
Receitas/Renda

Preencher corn valor de cada receita ou renda, conforme instrucOes constantes na Circular referente ao Produto BNDES Automatic°, indicando a
data a que se refere cada uma delas

Selecionar o Tipo de Receita ou Renda (Efetiva ou Prevista, conforme o caso;. A Data Base de receitas ou renda previstas devera ser sempre future.
Ja para receitas ou renda efetivas, devere ser preenchida conforme orientacOes da respectiva Circular.

No caso de empresas brasileiras sob controle de capital estrangeiro, o campo Receita Operacional Bruta Anual Consolidada do Grupo devere ser
preenchido corn a ROB do Grupo Todo (no Brasil e no Exterior).

Preencher corn o n° completo de inscrigao do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) da empresa lider do Grupo EconOmico ao qual a
Beneficiaria pertence. No caso de empresa sob controle capital estrangeiro, preencher corn o CNPJ da Empresa Lider do Grupo no Brasil.

Porte
NA° preencher se a Beneficiaria for da Administracão PUblica Direta (Federal Estadual ou Municipal).
Selecionar dentre as opcOes oferecidas o porte da financiada, conforme instrt Ivies estabelecidas na respectiva Circular

3) INFORMACOES SOBRE 0 PROJETO

Objetivo do Projeto: Selecionar dentre as opcOes oferecidas o objetivo do Projeto
COdigo CNAE do Projeto e Descricao do c6digo CNAE: Preencher corn a atividade especifica do Projeto financiado e seu respectivo c6digo, corn

1 letra e 7 carecteres numericos. conforme a Classificagao Nacional de Atividades EconOmicas (CNAE), que pode ser encontrada no enderego
www.cnae.ibge.gov . br

Endereco do Projeto e Bairro: Preencher corn o enderego completo do local do Projeto. Incluir o maior nOmero possivel de informagOes que facilitem
a localizagao pelos tecnicos do BNDES (ander, bloco, case. caminho de acesso, distrito, etc). No caso de nao haver enderego urbano bem definido
(fazendas. barragens, minas, etc.) usar coordenadas geo-referenciadas.
CEP: Preencher corn o COdigo de Enderegamento Postal a que se refere o enderego indicado.
COdigo IBGE do Municipio e Municipio: Preencher, respectivamente, corn o cOdigo e nome da cidade do enderego do Projeto, conforme

classificacao IBGE.
U.F.: Preencher corn a sigla da Unidade da Federacao do enderego do Projeto.
Caso em Que o ImOvel Nao Seja de Propriedade da Beneficiaria: Assinalar se a vigência do contrato engloba o prazo total de financiamento.

4) DESCRIQAO DO PROJETO

1. Descrever os objetivos e os componentes fisicos do projeto de forma precisa. informando suas caracteristicas especificas principals.
2 Devera vir anexada a FRO a Descrigao Detalhada do Projeto informando a area total a ser plantada em hectares. Nessa Descrigao indicar,

numericamente. a situacao atual e a pretendida corn a execugao do Projeto (utilizar o que for pertiente entre: areas, produtos, produgdes. faturamento,
pessoal, processos, equipamentos principais).
3. Para projetos executados em imOveis de terceiros e cujo prazo de contrato seja inferior ao prazo de financiamento, acrescentar justificative.
4 Deverao ser preenchidos os campos de Capacidade Instalada, Mao de obra empregada da Empresa, Faturamento e Area edificada/plantada corn

as suas respect vas unidade de referencia. valores referentes ao Ultimo exercicio valores esperados apOs o projeto e variagao.

5) QUADRO DE USOS E FONTES

Data de Referencia
Inicio do Projeto: Devera corresponder a data prevista para o inicio do Projeto.
Termino do Projeto. Devera corresponder a data prevista para o termino do Projeto.
Solicitack no Agente. Devera corresponder a data de ingress° do pedido da colaboragão financeira no Agente pela Beneficiaria.

INVESTIMENTOS - Realizado ate 30.06.2012: Nos projetos ern fase de execucao, os investimentos realizados e pagos ate a referida data poderao
ser considerados para efeito do calculo da contrapartida de recursos pr6prios quo deverao compor as fontes do projeto.
A Realizar: Devera ser preenchido corn o somaterio dos investimentos efetuados a partir de 01.07 2012.
Itens de Investimento: caso a rubrica "Outros" represente, individualmente, mais de 5% do valor total dos investimentos fixos, devere ser enviada

discriminagao detalhada dos mesmos.
Observacdes Gerais: Preencher os campos corn os respectivos dados. observando:

Horizontalmente, os campos: Investimentos Fixos. Investimentos Nao-Financiaveis, BNDES Automatic° — TJLP e Outros sera° preenchidos
automaticamente.

Verticalmente, os campos Total e (%) serao preenchidos automaticamente.
- Para acessar o campo. deve-se selecionar uma celula fora dos limites da FRO e ern seguida clicar na area destinada a Descricao do Projeto.

(continua)



INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO
(continuacao)

6) CONDICOES DA OPERACAO

PRAZO EM MESES:
Carancia: Preencher corn o prazo de carencia. em meses, da operacao contratada.
Amortizacão: Preencher corn o prazo de amorlizacão em meses. da operacao contratada
Total: Preencher corn a soma dos prazos de carencia e amortizacao, em meses, da operacao contratada.

PERIODICIDADE DA AMORTIZACAO: Selecionar dentre as opcOes oferecidas o tipo de periodic lade em que sera cobrada a
amortizacao

PAGAMENTO DE JUROS NA CARENCIA: Selecionar "Sim - caso a Operacao tenha pagamento de juros durante o periodo de carencia
ou "Nao caso contrario

REMUNERACAO DA INSTITUICAO FINANCEIRA CREDENCIADA: Remuneracao cobrada pelo Agente Financeiro, em porcentagem,
corn duas casas decimals

DATA PARA INICIO DE OPERACAO COMERCIAL: Preencher corn a data prevista para o inicro da operacao comercial do Projeto.
TAXA DE JUROS P05 FIXADA:

Remuneracao do BNDES: SomatOrio da Remuneracao Basica e Taxa de Intermediacao Financeira. em porcentagem, corn duas casas
decimals
Remuneracao Total: Preencher corn o somatOno da Remuneracao do BNDES e Remuneracao da Instituicao Financeira Credenciada.
Gusto Financeiro: Preencher corn o percentual que o Gusto Financeiro corresponde sobre o total financiado no Programa

CRONOGRAMA DE LIBERACOES:
Data e Valor: Preencher corn a data e o valor. em rears. be cada liberacao prevista
Destinacao: Preencher corn o objetivo/destina(k de cada liberacao

7) GARANTIAS DA OPERACAO

Assinalar a(s) alternativa(s) correspondente(s) no que diz respeito as Garantias da operacao
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