
 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS HÍBRIDAS PARA APOIO A 
INICIATIVAS NO ÂMBITO DO BNDES FUNDO BLENDED FINANCE 

 

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, com sede em Brasília, 

Distrito Federal, e serviços nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

República do Chile, nº 100, inscrito no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89, vem, por meio desta 

Seleção Pública, convidar interessados em participar deste processo que tem por objetivo selecionar 

propostas de estruturas financeiras que utilizam desenhos híbridos ou combinados (“Blended 

Finance”) como instrumento catalisador de recursos para apoio a projetos ou empresas que 

promovam impacto socioambiental positivo. 

1. PANORAMA GERAL 

1.1. Com o propósito de financiar o desenvolvimento de mercados e soluções financeiras em 

sintonia com a Agenda 2030 da ONU, as estruturas de Blended Finance adotam como 

premissa o uso estratégico de capital catalítico (filantrópico ou de fomento) para mitigar 

o risco dos projetos e atrair capital comercial (público e/ou privado). Essas estruturas 

híbridas de financiamento podem combinar instrumentos diversos – como capital 

subordinado (dívida, equity ou híbrido), garantias/seguros, programas ou fundos 

garantidores, grants (doações) para apoio a projetos, pagamento por resultados e 

assistência técnica1. 

1.2. No Brasil, embora o uso de arquiteturas de Blended Finance ainda seja incipiente, 

observa-se um momento propício para fomentá-las. Há convergência entre o interesse 

de agentes que demandam investimentos com elevados padrões ASG (ambiental, social 

e governança) e a necessidade crescente de canalizar recursos para iniciativas com 

impacto socioambiental positivo que contribuam com o desenvolvimento do país e a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

1.3. A realização desta Seleção Pública é fruto de uma ação inovadora do BNDES, que 

pretende apoiar, em caráter experimental, estruturas financeiras que utilizam desenhos 

híbridos ou combinados (“Blended Finance”), que possam ser replicáveis e escaláveis no 

                                       
1Para mais informações, ver: 
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/export/sites/default/.galleries/downloadgallery/BNDES_WHITE_PAPER_BLENDED_FINANC
E.pdf 



 

 
 

 

 

longo prazo, em programas e projetos de caráter socioambiental. O BNDES pretende 

combinar uma parcela dos seus recursos não reembolsáveis a diferentes tipos de capitais 

– públicos, privados e filantrópicos, nacionais ou internacionais –, de forma a alavancar 

seu potencial e ampliar a escala de recursos disponíveis a projetos e/ou empresas com 

relevante impacto socioambiental positivo. 

1.4. A intenção desta Seleção Pública é fomentar o uso estratégico de capital catalítico 

(filantrópico / concessional) para mobilizar capital com interesse comercial (público e/ou 

privado) e assim ampliar a disponibilidade de recursos para temas de interesse público 

integrantes da missão do BNDES que no caso deste Edital estão representados pelas 

vertentes descritas no item 3.2 a seguir. O foco é apoiar o desenvolvimento de soluções 

financeiras coordenadas, englobando aspectos financeiros, de gestão e de governança. 

1.5. Os recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Blended Finance deverão ser aportados 

nas estruturas a serem selecionadas, por meio deste Edital, e que adotem desenhos 

híbridos ou combinados, para serem aplicados em projetos ou empresas que promovam 

impacto socioambiental positivo e que efetivamente demonstrem adicionalidades e 

necessidade de Capital Concessional. 

1.6. Esta Seleção Pública se propõe a não somente ampliar o montante de recursos 

disponíveis, mas também diversificar o espectro de parceiros envolvidos. 

1.7. Os recursos do BNDES Fundo Blended Finance juntamente com os recursos dos demais 

Parceiros a serem alocados em estruturas financeiras híbridas deverão ser geridos pelos 

Clientes selecionados, que ficarão responsáveis por celebrar o contrato de aplicação de 

recursos não reembolsáveis com o BNDES, e farão toda a estruturação da operação 

apoiada, devendo observar todas as demais obrigações previstas neste Edital. 

2. GLOSSÁRIO 

● Beneficiário Final: beneficiário final dos recursos da estrutura blended finance, que 

deve ter capacidade de manutenção do projeto ou atividades apoiadas mesmo após 

a fase de liberação dos recursos pelo BNDES, considerando os aspectos financeiros, 

sociais, ambientais, institucionais e de governança pertinentes. 

● Blended Finance: estruturas financeiras combinadas ou híbridas (Capital 



 

 
 

 

 

Concessional e Comercial) utilizadas para fomentar projetos ou empresas que 

promovam impacto socioambiental positivo e que efetivamente demonstrem 

adicionalidades e necessidade de Capital Concessional; 

● Capital Concessional: recursos, financeiros ou não, aportados ou a serem aportados 

em Projeto(s), Cliente(s), ou em veículo(s) de investimento a título de doação ou 

sem a expectativa de obtenção de retorno financeiro e que são utilizados para 

catalisar o Capital Comercial; 

● Capital Comercial: recursos financeiros aportados ou a serem aportados em 

Projeto(s), Cliente(s) ou no(s) veículo(s) de investimento com a expectativa de 

obtenção de remuneração ajustada ao risco; 

● Cliente: pessoa jurídica de direito público interno, à exceção da União e de entidades 

direta ou indiretamente controladas pela União que dependam de transferência 

orçamentária da União para sua manutenção, e/ou pessoa jurídica de direito 

privado com ou sem fins lucrativos, com sede e administração no Brasil, 

individualmente ou de forma consorciada, que apresente objeto social aderente ao 

escopo desta Seleção Pública, bem como a qualificação exigida para cumprimento 

das finalidades e atendimento dos critérios de elegibilidade estabelecidos neste 

Edital. O Cliente será o representante da proposta junto ao BNDES (Proponente) e, 

em caso de aprovação, será com quem o BNDES firmará o contrato na condição de 

responsável pela estruturação em Blended Finance. 

● Comitê de Seleção: comitê ad hoc constituído para avaliação e seleção das 

Propostas recebidas no âmbito deste Edital, composto por representantes do 

BNDES. Em adição aos colaboradores internos, também poderão compô-lo 

representantes da Administração Pública e/ou da sociedade civil; 

● Conselho de Supervisão: instância que deverá ser constituída para fiscalizar as 

atividades de gestão dos Projetos ou Beneficiários Finais apoiados e investimentos 

e para deliberar sobre a prestação de garantias ou sobre o aporte de recursos 

quando houver potencial conflito de interesses/benefício particular dos Clientes ou 

de pessoas, físicas ou jurídicas, a eles relacionadas, composto por membros que 

reúnam as qualificações e competências necessárias para tanto, observados os 

limites impostos pela regulamentação aplicável; 



 

 
 

 

 

● Parceria: cooperação entre o BNDES, o Cliente e instituições de direito público ou 

privado objetivando qualificar, ampliar ou capilarizar o apoio não reembolsável do 

BNDES com recursos do BNDES Fundo Blended Finance; 

● Parceiros: poderão ser administradores, gestores, intermediários, instituições de 

direito público ou privado que comporão a estrutura proposta juntamente com o 

Cliente; 

● Portal do Cliente: sistema eletrônico em ambiente web disponível em 

portal.bndes.gov.br que será utilizado para apresentação das propostas e troca de 

documentos com o BNDES; 

● Projetos: iniciativas apoiadas, direta ou indiretamente, pelas estruturas de Blended 

Finance geridas pelos Clientes, com o objetivo de promover impacto socioambiental 

positivo de forma sustentável; 

● Proposta: documento a ser preenchido e entregue pelos Clientes (Proponentes) 

interessados em participar desta Seleção Pública, por meio eletrônico, em 

conformidade com o Roteiro de Consulta Prévia disponível no sistema Portal do 

Cliente. 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

3.1. Este Edital tem por objetivo selecionar propostas de estruturas financeiras que utilizam 

desenhos híbridos ou combinados (“Blended Finance”) como instrumento catalisador de 

recursos para apoio a Projetos ou empresas que promovam impacto socioambiental 

positivo e que utilizarão os recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Blended Finance 

como capital catalítico em sua estrutura. 

3.2. Os Projetos ou Beneficiários Finais apoiados pela estrutura de Blended Finance devem, 

obrigatoriamente, buscar promover impacto socioambiental positivo em uma das 

seguintes vertentes: Bioeconomia Florestal, Desenvolvimento Urbano e Economia 

Circular, detalhadas no Anexo I deste Edital. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Cada Cliente poderá apresentar, individualmente ou de forma consorciada: 



 

 
 

 

 

a) até 3 (três) Propostas, sendo apenas uma por vertente; ou 

b) uma única Proposta que abranja mais de uma vertente. Neste caso, deverá indicar a 

vertente prioritária na qual a Proposta irá concorrer no âmbito desta Seleção Pública. 

4.1.1. O Cliente deverá assumir a responsabilidade pela veracidade das informações e 

declarações prestadas, além de assegurar o integral cumprimento das finalidades 

da colaboração financeira não reembolsável no âmbito do BNDES Fundo Blended 

Finance e das condições a serem estipuladas no contrato a ser celebrado com o 

BNDES. No caso de Clientes reunidos de forma consorciada, cada um dos 

integrantes deve, obrigatoriamente, atender a todos os requisitos de elegibilidade 

mencionados neste Edital, explicitando-se detalhadamente as atribuições de cada 

um na execução da Proposta. 

4.1.2. Caso o Cliente seja selecionado para mais de uma vertente, o volume total de 

recursos não reembolsáveis do BNDES não poderá ultrapassar, em conjunto, os 

limites previstos no item 8.2 abaixo, sendo certo que o Cliente poderá desistir de 

uma ou mais Propostas para efeito de enquadramento naquele limite. 

5. PROPOSTA 

5.1. A Proposta deve buscar promover, por meio de melhores esforços: 

a) a atração de Capital Concessional e de Capital Comercial, com alavancagem mínima 

global na estrutura financeira híbrida de 4 (quatro) vezes2 em relação ao apoio não 

reembolsável do BNDES; 

b) a ampliação de recursos financeiros para promover mais impacto socioambiental 

positivo; 

c) o fortalecimento do ecossistema de negócios para impacto socioambiental; 

d) o estímulo a iniciativas pioneiras, inovadoras e que possam ser replicadas e escaladas 

pelo BNDES futuramente; 

e) a contribuição para a superação dos gargalos ao desenvolvimento brasileiro. 

                                       
2 Por exemplo, para cada um real aportado pelo BNDES, é desejável a captação de 3 reais de terceiros. 



 

 
 

 

 

5.2. A Proposta deverá: 

a) utilizar o Roteiro de Consulta Prévia, disponível no sistema Portal do Cliente, para 

apresentação da Proposta de estrutura de Blended Finance, incluindo potenciais 

Projetos ou Beneficiários Finais a serem apoiados, definição de critérios para seleção 

dos investimentos, ações integradas, governança, entre outros;  

b) ter como premissa orientadora a estruturação de instrumentos de finanças 

combinadas ou híbridas (Capital Concessional e Comercial) utilizados para fomentar 

Projetos ou Beneficiários Finais que promovam impacto socioambiental positivo e 

que demonstrem a necessidade do Capital Concessional para sua consecução; 

c) quanto ao impacto socioambiental almejado, apresentar, de forma clara e objetiva, 

o mapeamento e diagnóstico dos problemas a serem enfrentados na vertente de 

atuação selecionada (se possível explicitando os territórios-alvo). Também deverão 

ser apresentados os objetivos específicos a serem alcançados, as necessidades e 

oportunidades de alocação de capital, os indicadores que serão monitorados 

(incluindo os indicadores apresentados no item 13 deste Edital), a metodologia para 

aferição de impacto e seu acompanhamento, evidenciando a Tese de Impacto e a 

Teoria da Mudança, ou equivalente, a ela atrelada; 

d) detalhar as possíveis fontes de recursos que serão captadas, destacando como os 

recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Blended Finance serão utilizados 

(incluindo, quando possível, modalidades de participação e contrapartida) 

especificando em que mecanismos de suporte este será empregado (capital para 

derisking, programas estruturantes, plataforma de assistência técnica, pagamentos 

por resultado, entre outros), e que tipo de veículo de investimento será viabilizado a 

partir da utilização dos recursos não reembolsáveis; 

e) detalhar a arquitetura financeira – modelagens para composição do veículo de 

investimento, destino dos recursos por fase de maturação do apoio, estrutura de 

custo e de crédito (quando houver), taxa esperada de risco x retorno do capital 

comercial, grau de alavancagem esperado, potencial de captura de parceiros; 

f) detalhar a estrutura de governança esperada para o veículo, devendo prever a 

existência regular de um Conselho de Supervisão, com participação de um 



 

 
 

 

 

representante do BNDES, para fiscalizar as atividades de gestão dos Projetos ou 

Beneficiários Finais apoiados e investimentos, para deliberar sobre a prestação de 

garantias ou sobre o aporte de recursos quando houver potencial conflito de 

interesses/benefício particular do Cliente ou de pessoas, físicas ou jurídicas, a ele 

relacionadas; 

g) apresentar cronograma previsto, englobando: (i) captação; (ii) constituição e/ou 

composição com instrumentos/veículos financeiros que comporão a estrutura de 

Blended Finance; (iii) prospecção e composição de carteira de negócios voltados para 

impacto socioambiental positivo; (iv) início operacional dos Projetos; entre outros; 

h) prever a entrega de relatórios de acompanhamento, emitidos em periodicidade 

máxima semestral, que deverão necessariamente conter informações relacionadas 

aos seguintes aspectos: (i) avaliação do impacto socioambiental resultante do apoio 

aos projetos e ou empresas, bem como a sua contribuição para o desenvolvimento 

sustentável do país; (ii) abordagem e soluções alcançadas para o problema 

socioambiental enfrentado; (iii) verificação quanto a observância dos Padrões ASG – 

Ambientais, Sociais e de Governança propostos nos Projetos; (iv) verificação do 

compromisso das empresas com a Ecoeficiência, quando aplicável; (v) identificação 

de eventuais medidas aptas a maximizar os resultados pretendidos; e, (vi) verificação 

dos demais indicadores constantes deste Edital e que serão definidos, junto ao 

Cliente, durante a fase de contratação; 

i) também deve estar prevista a entrega de informes e relatórios de auditorias 

contratadas pelo Cliente, emitidos com periodicidade máxima de 01 (um) ano, os 

quais deverão evidenciar: (i) a adequada guarda e correta aplicação dos recursos 

aportados pelos seus investidores e doadores; (ii) a eficácia e a efetividade dos 

resultados alcançados nos Projetos, considerando a utilização adequada de 

metodologias usualmente voltadas à mensuração de Impacto nos Negócios, sejam 

elas proprietárias, formuladas a partir de ferramentas, tais como Teoria da Mudança 

e Modelo C, ou habitualmente  praticadas pelo mercado, a exemplo dos Princípios 

Operacionais para Investimento de Impacto – Performance Standards – IFC, B Impact 

Assessment (BIA) – GIIRS/B Analytics, IRIS+ - Impact Reporting and Investment 

Standards – GIIN e IMP – Impact Management Project, entre outras; 



 

 
 

 

 

j) na hipótese de os recursos serem investidos em empresas, os relatórios de 

acompanhamento emitidos em periodicidade máxima semestral pelos Clientes 

também deverão considerar, além do Projeto especificamente apoiado, o 

compromisso das empresas com a Ecoeficiência, isto é, seus esforços para produzir 

mais e melhor, incorporando, ao longo de todo ciclo de vida de bens e serviços, as 

melhores alternativas possíveis para minimizar custos e impactos ambientais e 

sociais, considerando as características do seu setor de atividades, por meio de: (i) 

redução de consumo de materiais, recursos naturais, água e energia; (ii) redução de 

emissão de gases, efluentes e resíduos; (iii) adoção de processos e produtos social e 

ambientalmente sustentáveis, em especial se suas atividades estiverem localizadas 

em áreas socioambientalmente sensíveis e/ou resultarem em impactos sociais e 

ambientalmente sensíveis; (iv) verificação de suas emissões de Gases de Efeito 

Estufa; e (v) existência de Sistema de Gestão Ambiental e de Sistema Integrado de 

Gestão. 

5.3. Deve-se explicitar, na Proposta, as estratégias e fontes de custeio para a manutenção e 

atualização dos investimentos após a fase de implantação/scale-up das ações e/ou 

Projetos, assim como seu potencial de escalabilidade e sustentabilidade financeira; 

5.4. A participação neste Edital engloba a adesão à iniciativa de monitoramento e avaliação 

prevista no item 13 deste Edital, que prevê fornecimento de dados e informações, 

compartilhamento de experiências e publicidade aos resultados obtidos, sem prejuízo de 

serem criadas estratégias específicas de monitoramento para avaliação e melhoria 

contínua do uso da ferramenta de Blended Finance. As ações de monitoramento e 

avaliação serão detalhadas, em conjunto com o BNDES, à época da contratação das 

Propostas selecionadas. 

5.5. Caso o Cliente tenha como sua principal mantenedora uma empresa que tem interesse 

em participar da estrutura de Blended Finance, deverá apresentar, na Proposta, os 

mecanismos de mitigação de eventuais conflitos de interesses. 

6. RESPONSABILIDADES DO CLIENTE 



 

 
 

 

 

6.1. Sem prejuízo das disposições descritas neste Edital e de outras obrigações a serem 

negociadas quando da contratação das Propostas selecionadas, o Cliente será 

responsável: 

a) pela captação dos recursos dos doadores e dos investidores e pela mobilização de 

capital para composição das demais fontes de recursos, para além dos recursos não 

reembolsáveis do BNDES que comporão a estrutura de Blended Finance; 

b) pela seleção, contratação e alocação das respectivas operações de apoio financeiro, 

bem como pelo acompanhamento direto dos Beneficiários Finais e dos Projetos que 

tenham por objetivo promover impacto socioambiental positivo, ainda que por meio 

de veículo(s) de investimento que serão apoiados por meio da estrutura financeira 

híbrida, incluindo sua adequação à regulamentação socioambiental e a execução 

física e financeira das ações e investimentos, quando for o caso, e o monitoramento 

e avaliação dos indicadores, além do acompanhamento de toda a estrutura de 

Blended Finance; e 

c) pela prestação de contas ao BNDES da correta aplicação dos recursos não 

reembolsáveis do BNDES Fundo Blended Finance. 

7. ITENS APOIÁVEIS COM RECURSOS DO BNDES FUNDO BLENDED FINANCE 

7.1. Os investimentos com recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Blended Finance 

poderão ser destinados a estruturas híbridas de financiamento que combinem capital 

subordinado (dívida, participação acionária ou híbrido), garantias e seguros, programas 

ou fundos garantidores, doações para apoio a projetos, pagamento por resultados e 

assistência técnica, contemplando gastos em capacitação gerencial e tecnológica, 

treinamento, certificação, assessoria técnica, pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, processos e serviços, despesas com assessoria, consultoria ou auditorias, 

reestruturação empresarial, implantação e/ou manutenção de práticas de governança 

corporativa e planejamento estratégico, despesas pré-operacionais e outros itens que 

sejam considerados essenciais para a consecução dos objetivos dos Projetos e/ou dos 

Beneficiários Finais apoiados, desde que entendidos como apoio de forma catalítica, e 

que estejam em conformidade com as Políticas Operacionais do BNDES. 



 

 
 

 

 

7.2. Será admitido o reembolso de gastos realizados anteriormente à data de contratação da 

operação exclusivamente para despesas relativas à elaboração de projetos, serviços 

cartoriais, estudos, licenciamento ambiental, autorizações, outorgas e outras licenças 

necessárias à execução dos Projetos, desde que realizadas a partir da data da 

apresentação da Proposta ao BNDES. 

7.3. No Anexo II deste Edital, consta lista de atividades, empreendimentos e itens não 

apoiáveis pelo BNDES sobre a qual o Cliente deve estar atento ao estruturar sua Proposta. 

8. APOIO FINANCEIRO E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

8.1. A presente Seleção Pública utilizará recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Blended 

Finance no valor total de até R$ 90 milhões (noventa milhões de Reais). 

8.2. O valor de participação com recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Blended 

Finance está limitado a R$ 30 milhões (trinta milhões de Reais) por Cliente, sendo em uma 

ou mais Propostas. 

8.3. Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, e/ou pessoas jurídicas de 

direito público interno poderão complementar os valores que comporão o veículo de 

investimento, considerando a sinergia e a complementaridade de recursos institucionais, 

técnicos e financeiros. 

8.4. É possível que a Proposta preveja, a posteriori, a utilização de outros recursos ou Produtos 

das empresas do Sistema BNDES na estrutura híbrida a ser operacionalizada pelo Cliente. 

No entanto, a proposição e eventual contratação de tais recursos e/ou Produtos deverá 

seguir os trâmites previstos nos seus respectivos normativos. 

8.5. O(s) veículo(s) de investimento responsável(is) pela alocação dos recursos deverá(ão) 

estar formalmente constituído(s) durante a fase de desembolso dos recursos não 

reembolsáveis do Fundo BNDES Blended Finance. 

8.6. O prazo de vigência do contrato entre o Cliente e o BNDES poderá ser de até 10 (dez) 

anos, podendo ser prorrogado por até mais 2 (dois) anos, havendo interesse do BNDES e 

do Cliente. O prazo de 10 (dez) anos já contempla o tempo para estruturação do veículo 



 

 
 

 

 

de investimento, seleção, contratação, execução, manutenção dos Projetos e prestação 

de contas pelo Cliente. 

9. ETAPAS DA SELEÇÃO PÚBLICA 

9.1. A Seleção Pública está organizada em dois processos: inscrição e seleção; que serão 

sucedidas pela etapa de análise técnica e jurídica e contratação, de acordo com fluxo de 

tramitação específico do BNDES. 

A. Processo de inscrição 

9.2. A Proposta deverá ser encaminhada através do sistema Portal do Cliente, a partir da 

divulgação do Edital até o dia 08/07/2022, às 17 horas, horário de Brasília (DF). Após este 

horário, a Proposta não será considerada protocolada e não participará desta Seleção 

Pública. 

9.2.1. O Portal do Cliente será o sistema do BNDES que receberá as 

Propostas referentes a este Edital. Para acessar este sistema é necessário 

o uso de certificado no padrão ICP-Brasil (e-CNPJ) pela entidade 

proponente. Este sistema busca facilitar a troca de informações entre 

BNDES e seus clientes, necessitando de conexão estável à Internet e sendo 

acessado através dos navegadores tradicionais do mercado. 

9.2.2. Recomenda-se não acessar o sistema apenas nos dias finais do prazo 

de apresentação das Propostas. O BNDES não será responsabilizado por 

qualquer instabilidade ou dificuldade de acesso do Proponente a esse 

sistema. 

9.2.3. O acesso ao Portal do Cliente se dá pelo link 

https://portal.bndes.gov.br/ e dúvidas sobre o seu uso, funcionalidades e 

sobre a inserção do e-CNPJ podem ser sanadas através de consulta ao 

website 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiro

s/portal-do-cliente/ 

9.3. A proposta deverá ser encaminhada em formato pdf, assinada e pesquisável. 



 

 
 

 

 

9.4. Deverá ser encaminhado um vídeo de apresentação da proposta (pitch digital), com 

duração máxima de 5 (cinco) minutos, em formato de link de plataforma digital (ex: 

YouTube, Google Drive, Vimeo, entre outros). O link deverá estar contido na Proposta. O 

não envio do vídeo acarretará na eliminação da Proposta. 

9.5. Proposta incompleta, que não observe o Roteiro de Consulta Prévia ou que não esteja 

alinhada aos objetivos deste Edital será eliminada do certame. 

9.6. Toda a comunicação pertinente a esta Seleção Pública, incluindo eventuais dúvidas, 

deverá ser encaminhada por meio eletrônico através do endereço 

chamada.blendedfinance@bndes.gov.br até 26/06/2022. Determinadas dúvidas, 

acompanhadas dos devidos esclarecimentos, poderão, a critério do BNDES, ser 

divulgadas, sem a identificação dos requerentes, no site 

www.bndes.gov.br/blendedfinance. 

B. Processo de seleção 

9.7. A Proposta será avaliada conforme os critérios eliminatórios e classificatórios detalhados 

neste Edital. 

9.8. O processo de seleção consistirá de até três etapas, sendo uma primeira eliminatória 

(descrita no item B.1) e as duas subsequentes, classificatórias (descritas no item B.2).   

B.1. Critérios eliminatórios 

9.9. A primeira etapa será eliminatória e consistirá na observação do cumprimento da 

Proposta protocolada dos critérios descritos a seguir.  A Proposta apresentada deve 

obrigatoriamente atender de forma cumulativa os requisitos de ordem documental e 

técnica aqui descritos. Caso não seja apresentada alguma informação solicitada abaixo, a 

Proposta será eliminada desta Seleção Pública. 

9.10. A Proposta enviada deve conter todos os documentos previstos no Roteiro de Consulta 

Prévia disponível no sistema Portal do Cliente, incluindo o link do vídeo de pitch digital. 

Não será admitido o envio posterior ao prazo previsto no item 9.2 de documentação 

faltante. Deverá ser respeitado o limite de até 70 (setenta) páginas para o documento. 

Qualquer material enviado em excesso ao limite de páginas ensejará a eliminação no 

mailto:chamada.blendedfinance@bndes.gov.br
http://www.bndes.gov.br/blendedfinance


 

 
 

 

 

processo de Seleção. A planilha de orçamento solicitada no item 9.11 e a documentação 

adicional solicitada no item 9.15 não impactam o número limite de páginas do Roteiro. 

9.11. Deverá ser enviado orçamento, como anexo da Proposta, no formato de uma planilha, 

contendo todos os custos e encargos relacionados à estrutura Blended Finance, 

detalhando, entre outros itens (se houver): taxa de administração/gestão, custos e 

encargos de estruturação e manutenção das atividades, assim como a metodologia de 

absorção de custo em toda a cadeia da estrutura. 

9.12. A Proposta enviada deve indicar a vertente para a qual pretende concorrer, se 

Bioeconomia Florestal, Desenvolvimento Urbano ou Economia Circular. 

9.13. Caso a estrutura atenda a mais de uma vertente, o Cliente deverá indicar a vertente 

prioritária na Proposta dentro do Portal do Cliente, detalhando os recursos demandados 

por cada vertente, para efeito de alocação orçamentária pelo BNDES. 

9.14. O Cliente (ou seus Parceiros) e sua base operacional deverão apresentar histórico de 

atividades de apoio a Projetos nas vertentes de Bioeconomia Florestal, Desenvolvimento 

Urbano ou Economia Circular (a depender da vertente escolhida na Proposta), ou 

similares, e experiência no apoio ou na implementação de Projetos dessa natureza. 

9.15. Deverão ser encaminhados os seguintes documentos como anexos ao Roteiro de Consulta 

Prévia (não impactando o número limite de páginas do Roteiro): 

a) declaração do Cliente, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is); 

b) documentos de constituição: 

● se pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos: (i) cópia do Estatuto ou Contrato 

Social, acompanhado dos atos constitutivos e/ou modificativos, oficialmente 

arquivados e publicados;(ii) cópia da Ata da Assembleia Geral e, se for o caso, 

Ata da Reunião do Conselho de Administração em que houver sido eleita a 

diretoria em exercício, oficialmente arquivadas e publicadas, ou outro 

documento hábil a provar que os signatários da Proposta estão legitimados a 

representar o Cliente; 



 

 
 

 

 

● se pessoa jurídica integrante da administração pública indireta (autarquias, 

fundações públicas, sociedades de economia mista ou empresa pública), os 

documentos a seguir indicados, oficialmente publicados: (i) cópia da legislação 

pertinente; (ii) cópia do Estatuto Social e do Regimento Interno; e (iii) 

comprovante da nomeação e investidura dos representantes legais em exercício, 

ou outro documento hábil a provar que os signatários da Proposta estão 

legitimados a representar o Cliente; 

● se Estado, Distrito Federal e Municípios: (i) cópia da Constituição (Estados) ou Lei 

Orgânica (Distrito Federal ou Municípios) e eventuais emendas; e (ii) declaração 

do respectivo representante informando que não houve alterações posteriores 

no texto apresentado ao BNDES; 

● se Clientes reunidos de forma consorciada: os documentos acima listados, 

aplicáveis conforme sua natureza jurídica de cada entidade que integrará o 

consórcio/parceria. A desclassificação/eliminação de qualquer 

consorciada/parceira pelo não atendimento dos requisitos impostos acarretará 

a automática eliminação da proposta. 

9.16. A decisão a respeito do atendimento aos critérios eliminatórios será divulgada no site da 

Seleção Pública, facultando-se a apresentação de recursos fundamentados, 

eletronicamente, através do sistema Portal do Cliente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da divulgação pelo BNDES. O resultado dos recursos eventualmente apresentados 

no prazo acima fixado, serão disponibilizados, após a devida consideração e decisão final, 

por e-mail e no site da Seleção Pública. 

9.17. Não serão permitidos acréscimos ou modificações à documentação referente à fase 

eliminatória exigida nesta Seleção Pública, entre o término do prazo de inscrição e a 

conclusão da etapa de verificação do atendimento aos critérios eliminatórios. 

9.18. A Proposta que cumprir os critérios eliminatórios será habilitada a seguir no processo 

seletivo. 

B.2. Critérios classificatórios 



 

 
 

 

 

9.19. Caso o número de Propostas habilitadas na primeira etapa seja maior do que 12 (doze), 

as Propostas seguirão para a segunda etapa (conforme item 9.20 do Edital). Caso o 

número seja menor ou igual a 12 (doze), as Propostas seguirão diretamente para a 

terceira etapa (conforme item 9.25 do Edital). 

9.20. Durante a segunda etapa todas as Propostas não eliminadas serão avaliadas por equipe 

técnica do Sistema BNDES, seguindo os critérios classificatórios apresentados a seguir, 

melhor detalhados no Anexo III, sendo atribuídas notas de 1,00 (um) a 5,00 (cinco) a cada 

um dos três Blocos de Critérios, a saber: 

CRITÉRIOS OBJETIVO PESO 

1 Avaliação do Cliente e Equipe Avaliar a estrutura, a governança e as experiências 

do Cliente e seus parceiros. 

25% 

2 Estrutura da Proposta Avaliar a estratégia de atuação do cliente e a 

arquitetura proposta para o Blended Finance. 

50% 

3 Captação de Recursos Analisar a estratégia de captação de recursos do 

cliente e grau de alavancagem da estrutura de 

Blended Finance. 

25% 

 

9.21. As avaliações serão conduzidas de forma colegiada e para cada Proposta será conferida 

uma nota consolidada, obtida a partir da média ponderada das notas de cada critério 

classificatório apresentado no item 9.20, observados os pesos indicados na tabela. 

Concluída a segunda etapa, serão classificadas para a terceira etapa do certame apenas 

as Propostas que obtiverem uma nota mínima igual ou superior a 3,00 (três), em cada um 

dos Critérios mencionados no item 9.20, limitadas a 4 (quatro) Propostas em cada uma 

das vertentes. 

9.22. As Propostas que não alcançarem a nota mínima na segunda etapa em cada um dos 

Critérios mencionados no item 9.20, assim como aquelas que não ficarem entre as 4 

(quatro) Propostas mais bem classificadas em cada vertente, estarão eliminadas do 

processo seletivo. 



 

 
 

 

 

9.23. Todos os responsáveis pelas Propostas serão comunicados através do e-mail informado 

na Proposta acerca de sua habilitação ou não para a terceira etapa do certame. 

9.24. A lista das Propostas que seguirão para a terceira etapa será divulgada no site do BNDES. 

9.25. A terceira etapa consistirá em uma avaliação das Propostas, a ser conduzida pelo Comitê 

de Seleção, de acordo com os critérios classificatórios e suas ponderações, nos mesmos 

moldes descritos neste Edital para a segunda etapa.  Adicionalmente, haverá uma 

apresentação presencial ou virtual àquele Comitê, a critério do BNDES, a ser realizada 

pela equipe representante da Proposta. 

9.26. A divulgação da data, da hora e do formato da apresentação das até 12 (doze) propostas 

classificadas nas etapas anteriores a ser feita ao Comitê de Seleção será realizada com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos da data da apresentação, por via 

eletrônica, para o endereço de correio eletrônico informado no Roteiro da Consulta 

Prévia. O não comparecimento dos representantes da Proposta na data, hora e ambiente 

designados, a serem divulgados no momento oportuno, será considerada como 

desistência de sua participação deste processo de seleção. Os representantes da Proposta 

deverão enviar o material que será apresentado ao Comitê de Seleção com pelo menos 3 

(três) dias úteis de antecedência, conforme comunicação que seguirá junto à formalização 

da data e hora. 

9.27. É responsabilidade exclusiva dos representantes da Proposta o ônus de manter 

atualizados os seus dados de contato informados em sua Proposta, para todos os fins e 

efeitos. 

9.28. Os apresentadores terão o tempo máximo de 40 (quarenta) minutos para apresentar 

oralmente a sua Proposta. O Comitê de Seleção terá o tempo máximo de 20 (vinte) 

minutos, após a apresentação oral da Proposta, para esclarecer suas eventuais dúvidas. 

A apresentação não poderá abranger conteúdo não contemplado anteriormente na 

Proposta protocolada. Deve ser majoritariamente feita de forma oral, o que não impede 

a utilização de pequenos vídeos explicativos durante a apresentação. Ressalta-se, no 

entanto, que o BNDES não se responsabiliza por eventuais falhas da plataforma na 

reprodução das mídias. 



 

 
 

 

 

9.29. Ao final da terceira etapa, a cada Proposta será conferida uma nota final por cada critério 

classificatório, conforme detalhamento do Anexo III, apurada como a média simples das 

notas de 1,00 (um) a 5,00 (cinco) atribuídas por cada membro do Comitê de Seleção. A 

nota final consolidada de cada Proposta será calculada ponderando-se as notas finais de 

cada critério classificatório pelos pesos constantes na tabela apresentada no item 9.20. 

9.30. As Propostas serão classificadas e selecionadas de acordo com a Nota Final Consolidada 

obtida exclusivamente na terceira etapa do certame, em ordem decrescente, desde que 

tenham obtido nota mínima 3,00 (três) em cada um dos Critérios mencionados no item 

9.20. As demais Propostas estarão eliminadas do processo seletivo. 

9.31. A Nota Final Consolidada será atribuída a cada Proposta com 2 (duas) casas decimais 

(X,XX). Em caso de empate até a segunda casa decimal entre duas ou mais Propostas, será 

considerado como primeiro critério de desempate a Nota Final no critério de “Avaliação 

do Cliente e Equipe”. Caso o empate persista, será considerada a Nota Final no critério de 

“Estrutura da Proposta” e, após esse, da Nota Final no critério de “Captação de Recursos”. 

9.32. Após homologação pela instância competente no BNDES, o resultado final do processo 

seletivo será divulgado e publicado no site do BNDES.  

9.33. O BNDES convocará para a Etapa de Análise e Discussão do Contrato as Propostas por 

ordem de classificação nas respectivas vertentes (Bioeconomia Florestal, 

Desenvolvimento Urbano, Economia Circular), garantindo que ao menos uma Proposta 

em cada uma das vertentes, se houver, siga para a Etapa de Análise e Discussão do 

Contrato, desde que respeitado o limite orçamentário do BNDES Fundo Blended Finance 

e a capacidade de execução da Proposta, a critério do BNDES. 

9.34. As Propostas não eliminadas formarão cadastro de reserva pelo prazo de validade deste 

Edital. Essas Propostas poderão ser convocadas, por ordem de classificação em sua 

vertente, para a Etapa de Análise e Discussão do Contrato, caso (a) uma Proposta 

anteriormente convocada (i) não tenha logrado êxito na Etapa de Análise e Discussão do 

Contrato conforme previsto no item 10 deste Edital ou (ii) não tenha sido aprovada nas 

alçadas decisórias do BNDES; (b) não se atinja o limite orçamentário de recursos não 

reembolsáveis do BNDES Fundo Blended Finance no processo de Seleção; (c) o BNDES 



 

 
 

 

 

aprove aumento de orçamento para o BNDES Fundo Blended Finance; ou (d) haja 

desistência por parte do Cliente em prosseguir com a análise ou a contratação. 

9.35. A classificação da Proposta no presente certame não gera direito adquirido à contratação. 

A contratação das Propostas deverá ser aprovada pela alçada decisória competente do 

BNDES, após a conclusão da Etapa de Análise e Discussão do Contrato descrita no item 

10. 

10. ETAPA DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DO CONTRATO 

10.1. Após a divulgação do resultado final da Seleção Pública, terá início a Etapa de Análise e 

Discussão do Contrato pelo BNDES.  

10.2. As Propostas que chegarem nesta etapa serão submetidas aos procedimentos internos 

de análise técnica e jurídica da viabilidade da concessão de apoio financeiro pelo BNDES, 

visando detalhar e analisar a adequação das informações fornecidas pelo Cliente e 

quaisquer outros aspectos relativos à Proposta que o BNDES julgue necessário, quando 

serão solicitados documentos e informações complementares não requeridos 

anteriormente na Seleção Pública. O Cliente será avaliado quanto aos critérios, técnicos, 

jurídicos e de integridade utilizados pelo BNDES na análise de operações não 

reembolsáveis, observando, entre outros aspectos, a análise cadastral e a avaliação de 

risco reputacional. Os documentos que serão solicitados após o resultado da Seleção 

estão listados no Anexo V, sem prejuízo de, durante a fase de análise, serem solicitados 

os documentos adicionais que o BNDES entender necessários. 

10.3. As propostas selecionadas para a Etapa de Análise e Discussão do Contrato seguirão os 

procedimentos previstos nos normativos internos do BNDES aplicáveis. 

10.4. Durante a Etapa de Análise e Discussão do Contrato poderão ser negociadas melhorias na 

Proposta apresentada pelo Cliente, desde que obedeçam aos aspectos relacionados no 

presente Edital e que não alterem substancialmente questões avaliadas pelo Comitê de 

Seleção. 



 

 
 

 

 

10.5. Caso sejam constatadas modificações na Proposta que acarretem desalinhamento em 

relação aos interesses e às normas internas do Sistema BNDES e/ou a não conformidade 

de alguma documentação ou requisito exigido, a Proposta poderá ser desclassificada. 

10.6. As Propostas convocadas e que tenham sido exitosas na Etapa de Análise e Discussão do 

Contrato serão submetidas à apreciação das alçadas competentes do BNDES. 

10.7. A ordem classificatória das Propostas selecionadas deverá ser obedecida para a 

convocação do Proponente para o início da Etapa de Análise e Discussão do Contrato. 

Entretanto, a depender do andamento da análise específica de cada Proposta e da 

apresentação de documentação complementar pelo Cliente, bem como da negociação de 

cada contrato a ser celebrado, a ordem classificatória das Propostas poderá não ser 

observada para efeitos de prosseguimento para aprovação pela alçada decisória 

competente. 

10.8. O Sistema BNDES, de maneira justificada, poderá, em qualquer momento antes da 

assinatura do contrato de aplicação de recursos não reembolsáveis cancelar o processo 

de seleção e não celebrar o referido contrato. 

11. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

11.1. Esta etapa segue o fluxo específico do BNDES e devem ser observadas as Políticas 

Operacionais e demais normas aplicáveis ao BNDES Fundo Blended Finance. 

11.2. Caso aprovadas pela alçada decisória competente do BNDES e havendo disponibilidade 

orçamentária, as propostas seguirão para a fase de contratação. Para a formalização do 

contrato com o BNDES, os Clientes deverão apresentar os documentos e observar as 

condições prévias à contratação usualmente exigidas pelo BNDES em operações não 

reembolsáveis, conforme descritas no Anexo VI, bem como outros documentos julgados 

necessários. 

11.3. A concessão pelo BNDES de colaboração financeira não reembolsável é condicionada à 

aceitação integral, pelo Cliente, das obrigações constantes do Contrato, que seguirão os 

normativos internos do BNDES. 



 

 
 

 

 

11.4. Caso haja desistência por parte de algum Cliente selecionado ou qualquer óbice para 

contratação, o BNDES poderá convocar a próxima Proposta do cadastro de reserva, 

respeitando a ordem classificatória do processo de seleção, o limite orçamentário 

disponível e o prazo de vigência do Edital. 

12. DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO 

12.1. A liberação de recursos será feita de acordo com os marcos previstos no instrumento 

contratual celebrado entre o BNDES e o Cliente, e após a verificação do cumprimento das 

condições prévias à liberação de recursos previstas naquele instrumento contratual. 

12.2. Para o acompanhamento da execução das Propostas contratadas deverão ser observados 

o disposto nas alíneas (h), (i) e (j) do item 5.2 deste Edital. Além disso, o acompanhamento 

da execução das Propostas deverá ser realizado tendo em vista os termos contratuais 

formalizados com o BNDES, cabendo ao Cliente, entre outras obrigações, comprovar a 

integral aplicação de recursos do BNDES Fundo Blended Finance na finalidade contratual.  

12.3. O descumprimento de qualquer das obrigações contratuais assumidas pelo Cliente pode 

acarretar suspensão das liberações, aplicação de multa e penalidades contratuais ou 

mesmo devolução de recursos liberados pelo BNDES no âmbito do contrato.  

12.4. O BNDES poderá solicitar a complementação de outros documentos e ferramentas de 

acompanhamento acordados nos instrumentos contratuais. Além disso, o BNDES deverá 

ter participação no Conselho de Supervisão da estrutura de Blended Finance. 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

13.1. As atividades de Monitoramento e Avaliação (“M&A”) no âmbito do BNDES Fundo 

Blended Finance têm por objetivo gerar aprendizado acerca dos processos e resultados 

adquiridos com esta Seleção Pública, de modo a aprimorar a atuação do BNDES, mas 

principalmente gerar evidências para o campo sobre os possíveis benefícios da atuação 

conjunta de diversos parceiros na constituição de um veículo de Blended Finance. 

13.2. O Sistema BNDES poderá coordenar uma rede, que potencialmente contará com 

universidades e instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa, para atuar nas 



 

 
 

 

 

atividades de M&A. Caberá ao BNDES promover o alinhamento técnico entre as 

instituições e a complementaridade entre métodos quantitativos e qualitativos. 

13.3. Para fins das atividades de M&A, o Cliente deverá fornecer dados, com periodicidade a 

ser definida juntamente ao BNDES à época da contratação, para cálculo dos seguintes 

indicadores relativos à estrutura de Blended Finance, sem prejuízo daqueles previstos na 

alínea (h) do item 5.2 deste Edital, relativos ao acompanhamento dos projetos em suas 

vertentes temáticas: 

a) Montante de recursos alavancados pelo BNDES (R$ mil); 

b) Índice de alavancagem (volume de recursos disponibilizados para os projetos / 

Capital Concessional do BNDES); 

c) Volume de recursos disponibilizados para os projetos (R$ mil); 

d) Tipos de investidores mobilizados (filantropos, empresas, investidores financeiros, 

investidores sociais, ...) (número de tipos); 

e) Tipos de instrumentos financeiros (crédito, garantia, programas ou fundos 

garantidores, doações, equity, entre outros ...) (número de tipos). 

13.4. Caberá ao Cliente a obtenção dos dados, o cálculo e registro dos valores realizados dos 

indicadores selecionados durante e após a execução dos projetos. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A participação do Cliente implica a aceitação integral e irretratável dos termos da 

presente Seleção Pública e seus anexos, não se admitindo alegações futuras de 

desconhecimento de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto desta 

Seleção Pública. 

14.2. Os Clientes se responsabilizam pela veracidade das informações prestadas no âmbito 

desta Seleção Pública, sujeitando-se, em caso de não veracidade, à eliminação do 

processo seletivo, bem como a outras medidas legais cabíveis. 

14.3. O BNDES não se responsabilizará por eventuais danos decorrentes da execução do 

objeto desta Seleção Pública. 



 

 
 

 

 

14.4. O efetivo funcionamento da estrutura de Blended Finance deverá ser iniciado em até 1 

(um) ano, contado a partir da data de contratação junto ao BNDES e em linha com o 

cronograma e etapas apresentadas na Proposta. Tal prazo poderá ser prorrogado por 

até mais 1 (um) ano, a exclusivo critério do BNDES. 

14.5. O cronograma da presente Seleção Pública poderá sofrer alterações por decisão do 

BNDES, as quais serão divulgadas oportunamente no site do BNDES. 

14.6. Os casos omissos na presente Seleção Pública serão decididos pelo BNDES. 

14.7. A classificação da Proposta em qualquer uma das etapas previstas neste Edital não 

confere direito subjetivo à contratação da colaboração financeira nem ao efetivo aporte 

de recursos por parte do BNDES. 

14.8. Não poderão ser apoiados pela estrutura financeira constituída: empreendedores, 

instituições ou empresas que tenham entre seus acionistas, cotistas ou investidores, 

empregados ou dirigentes do Sistema BNDES bem como pessoas que detenham 

parentesco com estes, relação matrimonial, de união estável ou parentesco até o 

segundo grau. 

14.9. Caso, ao longo do prazo de duração da estrutura de Blended Finance, sobrevenham fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências não mensuráveis, decorrentes, 

por exemplo, de circunstâncias econômicas e/ou jurídicas, será admitido que o BNDES 

altere as condições estipuladas para a sua participação no veículo de investimento ou 

delibere a respeito de modificações no seu funcionamento, ainda que isso represente 

exceção ou modificação de determinados itens do Edital e das Propostas apresentadas, 

desde que se constate que as referidas mudanças serão mais convenientes ao BNDES, 

ao Cliente e/ou aos objetivos desta Seleção Pública, observada, sempre que cabível, a 

decisão final tomada pela instância deliberativa competente do BNDES. 

14.10. Em decorrência da natureza híbrida das operações, os recursos do BNDES Fundo 

Blended Finance, desembolsados como não reembolsáveis poderão, a depender da 

estrutura e instrumento utilizado, ensejar uma sobra de recursos, ainda que parcial. O 

tratamento a ser dado para tais sobras deverá ser estabelecido em instrumento 



 

 
 

 

 

contratual, bem como eventual retorno ou devolução de recursos ao BNDES ou à própria 

estrutura de Blended Finance. 

14.11. O edital terá validade de 1 (um) ano, a partir da data de sua divulgação, prorrogável por 

igual período. 

15. ATENDIMENTO AOS CLIENTES 

15.1. Os Clientes poderão entrar em contato para esclarecimento de dúvidas, solicitações ou 

outras questões pelo e-mail chamada.blendedfinance@bndes.gov.br, até 10 (dez) dias 

úteis anteriores à data de encerramento do protocolo de Propostas. 

15.2. Determinadas dúvidas, acompanhadas dos devidos esclarecimentos, poderão, a critério 

do BNDES, ser divulgadas, sem a identificação dos requerentes, no site 

www.bndes.gov.br/blendedfinance.  

15.3. Serão realizados dois webinários, o primeiro, na semana de 16 a 20/05/2022, e o segundo 

na semana de 20 a 24/06/2022, nos quais o BNDES apresentará os detalhes do Edital, do 

Roteiro de Consulta Prévia e poderá esclarecer dúvidas relacionadas à Seleção Pública. 

16. CRONOGRAMA 

16.1. Abaixo segue o calendário das atividades no âmbito do presente Edital: 

● Recebimento das Propostas – a partir da divulgação do Edital até às 17h do dia 
08/07/2022, impreterivelmente 

● Primeiro webinário – semana de 16 a 20/05/2022 

● Segundo webinário – semana de 20 a 24/06/2022 

● Divulgação do resultado da primeira etapa – 29/07/2022 

● Prazo do recurso da primeira etapa – eliminatória – 29/07 a 03/08/2022 

● Divulgação das propostas aptas a seguirem para a terceira etapa – 19 a 22/08/2022 

● Apresentação das Propostas à Banca de Avaliação – divulgado até 10 dias antes 

● Divulgação do resultado final – até 25/09/2022 

16.2. Havendo necessidade, as datas acima poderão ser alteradas. Nesse caso, as novas datas 
serão divulgadas no site www.bndes.gov.br/blendedfinance. 

  

mailto:chamada.blendedfinance@bndes.gov.br
http://www.bndes.gov.br/xxxxxx
http://www.bndes.gov.br/blendedfinance


 

 
 

 

 

ANEXO I - DIRECIONADORES SETORIAIS 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Contexto Geral 

O aumento da urbanização da população mundial teve sua origem no século XIX, com o advento da 

industrialização, que apresentou duas particularidades complementares: ao mesmo tempo em que 

a mecanização reduzia a necessidade de mão de obra no campo, o crescimento industrial nas 

cidades demandava maior quantidade de trabalhadores. 

 

A migração, entretanto, ocorreu de forma acelerada e desordenada em boa parte das vezes. No 

caso brasileiro, o rápido fluxo populacional do campo para a cidade, associado a políticas 

habitacionais inadequadas e à falta de planejamento urbano, acarretou custos significativos, seja 

em termos de qualidade de vida, danos ambientais, pobreza, exclusão social, criminalidade, entre 

outros. As restrições fiscais e de gestão enfrentadas pelo setor público potencializam os impactos 

negativos da urbanização acelerada. 

 

Ciente desse desafio, a Organização das Nações Unidas estabelece como o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 11, tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. 

 

Sendo assim, o BNDES incentiva que as ações e projetos a serem explorados na Proposta objeto 

desse Edital, na vertente de Desenvolvimento Urbano, tenham como foco prioritário o ODS 11, 

conforme descrito acima. 

 

É desejável que as intervenções previstas estejam conectadas a políticas públicas, incentivando-se 

projetos inovadores ou que apresentem vertentes de geração de emprego e renda que considerem 

a posição do território dentro da conjuntura local, regional, nacional e internacional. 

 

Dois recortes territoriais são priorizados nesse Edital: 

 



 

 
 

 

 

 Assentamentos subnormais adensados das cidades brasileiras, que necessitam de 

infraestrutura urbana adequada, inclusive para adaptá-las às mudanças climáticas; e 

 Centralidades urbanas degradadas, que incorporem em seu processo de requalificação 

intervenções que contribuam não só para a revitalização urbana e econômica local, como 

também para a reversão do quadro de déficit habitacional existente no país e, 

consequentemente, para a contenção da expansão desordenada das cidades para regiões 

sem infraestrutura urbana adequada. 

 

Exemplos de Ações Prioritárias 

 

As intervenções a seguir são listadas de maneira exemplificativa e não exaustiva, servindo apenas 

como direcionadores para a melhor compreensão dos impactos positivos que se espera alcançar 

com a execução da Proposta: 

 

 Intervenções destinadas à mitigação das emissões de gases de efeito estufa ou à adaptação 

da infraestrutura urbana aos eventos extremos relacionados às mudanças climáticas, tais 

como: (a) drenagem urbana; (b) contenção de encosta; (c) tratamento adequado de resíduos 

urbanos; (d) abastecimento e reutilização de água; (e) esgotamento sanitário; (f) sistema de 

energia renovável; (g) iluminação pública; (h) hortas urbanas comunitárias; (i) remoção e 

realocação de população residente em áreas de risco; (j) centro de controle operacional para 

o setor público (monitoramento integrado para buscar soluções em situação de emergência 

relacionadas à trânsito, enchentes, segurança, desastres etc); sistema de alertas de chuvas; 

 Intervenções que visem o acesso de todos a moradia digna, adequada e a preço acessível, e 

aos serviços básicos, aproveitando, inclusive, áreas centrais das cidades que já contem com 

infraestrutura consolidada e necessitem de revitalização; 

 Intervenções que estimulem as vocações econômicas locais, como a revitalização de centros 

urbanos degradados, fomentando atividades culturais e de preservação de patrimônio 

histórico local; 

 Intervenções que estimulem a sinergia entre os setores público e privado com o objetivo de 

aprimorar e tornar mais efetivas as políticas públicas municipais na temática urbana, tais 

como : (a) modelagem de projetos-pilotos de PPP para os municípios; (b) atração de 

investimentos privados; (iii) implantação de consórcios municipais para tratar de políticas, 



 

 
 

 

 

planos ou projetos urbanos intermunicipais voltados  a temas como mobilidade urbana ou 

implantação de aterros sanitários. 

 

ECONOMIA CIRCULAR 

 

Contexto Geral 

 

O conceito de economia circular compreende a visão de geração de valor não dependente do uso 

crescente de novos recursos, com a readequação de processos e produtos, e o desenvolvimento de 

novos modelos de negócio que otimizem a utilização dos recursos disponíveis. Na economia circular, 

produtos, componentes e materiais circulam até atingir seus limites técnicos ou biológicos, em 

sistemas produtivos integrados e restaurativos. 

 

O modelo de economia circular endereça dois grandes desafios existentes no modelo linear de 

atividades produtivas, no qual recursos extraídos do meio ambiente são transformados em 

produtos e descartados após o seu uso. Primeiro, reduz a dependência de recursos não renováveis, 

nos quais os modelos lineares se baseiam. Segundo, reduz o risco de degradação e contaminação 

ambiental derivado do descarte inadequado de produtos e resíduos. 

 

A importância do conceito de economia circular pode ser verificada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Organização das Nações Unidas, contribuindo diretamente para 

o ODS 12, visando assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. 

 

Sendo assim, o BNDES incentiva que as ações e projetos a serem exploradas na Proposta objeto 

desse Edital, na vertente de Economia Circular, tenham como foco prioritário o ODS 12, conforme 

descrito acima, priorizando-se intervenções, projetos e negócios inovadores que incluam 

segmentos da indústria brasileira. 

 

Busca-se, dessa forma, potencializar a capacidade produtiva do Brasil, maximizando-se a geração 

de valor através do uso eficiente e sustentável das riquezas naturais do País. 

 

Exemplos de Ações Prioritárias 



 

 
 

 

 

 

As intervenções a seguir são listadas de maneira exemplificativa e não exaustiva, servindo apenas 

como direcionadores para a melhor compreensão dos impactos positivos que se espera alcançar 

com a execução da Proposta: 

 

Recuperação, tratamento e reinserção de resíduos na cadeia produtiva à montante como forma de 

evitar o consumo de novos recursos extraídos da natureza; 

Utilização de resíduos como combustível alternativo em processos industriais; 

Recirculação de insumos reaproveitáveis ou restauráveis em processos industriais; 

Uso de resíduos de determinada cadeia produtiva em outra cadeia não tradicionalmente associada; 

Reformulação de processos industriais que resultem em menor consumo de insumos e/ou geração 

de resíduos; 

Migração do conceito de produto para o conceito de serviço (“as a service”) desde que haja 

economia de recursos ou redução na geração de resíduos. 

 

BIOECONOMIA FLORESTAL 

Contexto Geral 

 

A utilização de recursos biológicos em processos produtivos e provimento de serviços tem ganho 

destaque como meio de estimular o desenvolvimento sustentável do planeta. O Brasil ocupa papel 

de destaque dada a grande biodiversidade existente nos vários biomas do País e o seu potencial de 

contribuição para a geração de emprego e renda. 

 

Fundamental para o sucesso e perenidade da incorporação dos recursos biológicos na economia é 

a manutenção da infraestrutura natural. Torna-se necessário que os processos produtivos estejam 

estruturados de forma que maximizem a utilização econômica dos recursos biológicos, sem causar 

a degradação do meio ambiente, responsável por prover os recursos biológicos. 

 

Nesse contexto, insere-se o conceito de bioeconomia no contexto do presente edital3: 

 

                                       
3 Baseada na definição publicada na Revista do BNDES, v.28, n.56, p. 55-86, dez. 2021. 



 

 
 

 

 

“produtos, serviços e processos biológicos – incluindo investimentos intensivos em conhecimento 

(abarcando a valorização e disseminação de conhecimentos tradicionais dos povos e comunidades 

tradicionais) e inovação tecnológica – que agreguem valor à biomassa e possibilitem a estruturação 

de arranjos produtivos sustentáveis e o desenvolvimento de biomateriais, com abordagem circular, 

geração de trabalho e renda, e retenção de valor para a população local, ao mesmo tempo em que 

preservam e expandem as florestas e demais áreas biodiversas”. 

 

É desejável que as populações locais participem da definição das intervenções a serem apoiadas na 

Proposta objeto desse edital, incentivando-se projetos que visem a estruturação de cadeias de valor 

que conectem cooperativas e associações de pequenos produtores e extrativistas entre si, com 

compartilhamento de estratégias logísticas e comerciais. Todos os biomas brasileiros estão 

abarcados no presente Edital, encorajando-se, entretanto, a apresentação de projetos localizados 

na Amazônia. 

 

Exemplos de Ações Prioritárias 

 

As intervenções e temas a seguir são listadas de maneira exemplificativa e não exaustiva, servindo 

apenas como direcionadores para a melhor compreensão dos impactos positivos que se espera 

alcançar com a execução da Proposta: 

 

 Serviços Ecossistêmicos: reflorestamento, manutenção de ciclos hidrológicos, controle do 

clima, captura de carbono, pagamento por serviços ambientais; 

 SAF, Fruticultura: logística e conservação em lugares remotos; organizar produtores; 

cooperativismo e associativismo; desenvolver novos produtos; desenvolver cadeias 

certificadas; extratos secos; 

 Manejo não madeireiro: Ampliar áreas de coleta; disseminar técnicas de manejo; 

conservação, transporte, beneficiamento e comercialização; emprego de novas tecnologias; 

 Manejo madeireiro sustentável: ampliar oferta de manejo florestal de pequena escala; 

facilitar acesso a secagem e comercialização; ampliar certificação; criar polos de excelência 

de produtos acabados e semiacabados; oferecer infraestrutura para manejo de pequena 

escala; 



 

 
 

 

 

 Pesca e aquicultura: expandir manejo sustentável; melhorar prática de manuseio; 

desenvolver subprodutos; 

 Saúde: procedimentos diagnósticos; mapeamento genético; bioinformática; biomimética; 

biossensores; alimentos funcionais; fármacos; cosméticos; fragrâncias; 

 Indústria: biofibras e tecidos; bioplásticos; biopolímeros; biofluidos para veículos e 

máquinas; produtos de limpeza; biomimética; pigmentos e tintas; blocos de construção; 

reciclagem; 

 Infraestrutura: tecnologias sociais de geração de energia a baixo custo; soluções logísticas 

(que não promovam a degradação da floresta); biorremediação; recuperação ambiental; 

 Turismo e Cultura: criação de infraestrutura adequada (transporte, energia e conectividade, 

hotelaria); turismo ecológico; turismo de base comunitária; artesanato; biojoias; parques; 

museus naturais; formalização dos negócios; formação de capital humano. 

 

 

  



 

 
 

 

 

ANEXO II -  ATIVIDADES, EMPREENDIMENTOS E ITENS NÃO APOIÁVEIS PELO BNDES 

Lista de Exclusão e Apoio Condicionado 

O BNDES não apoia investimentos nas atividades, empreendimentos e itens listados, tais como:  

● Motéis (CNAE 5510-8/03); 

● Saunas e termas (CNAE 9609-2/05); 

● Exploração de jogos de azar e apostas (CNAE 92). 

 

Mais detalhes sobre outros setores podem ser obtidos em: 

 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/lista-exclusao-atividades-

e-itens-nao-apoiaveis-pelo-bndes 

 
  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/lista-exclusao-atividades-e-itens-nao-apoiaveis-pelo-bndes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/lista-exclusao-atividades-e-itens-nao-apoiaveis-pelo-bndes


 

 
 

 

 

ANEXO III – CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 
 

AVALIAÇÃO DO CLIENTE E EQUIPE (25%) 

O objetivo desse Bloco de Critérios é avaliar a estrutura, a governança e as experiências da 

Instituição a partir de um conjunto de critérios, sendo os principais destacados abaixo: 

 Conhecimento e experiência prévia acumulada na atuação com estruturas híbridas de 

apoio a projetos e na vertente escolhida, incluindo os territórios alvo escolhidos; 

 Experiência no estabelecimento de parcerias estratégicas operacionais e financeiras, 

participação ativa em grupos de trabalho e fóruns relacionado a inovações financeiras;  

 Experiência nas atividades de seleção e análise de projetos e gestão de carteira, incluindo 

apoio financeiro e não financeiro, acompanhamento, prestação de contas e gestão da 

inadimplência da carteira; 

 Experiência em captação de recursos de doação e de investidores comerciais e respectiva 

prestação de contas; 

 Experiência em monitoramento e avaliação de resultados de projetos e/ou de estruturas 

híbridas de apoio a projetos; 

 Equipe alocada, com critérios de diversidade e gênero e atribuições previstas para a 

execução da Proposta; 

 Política de Governança existente e compatibilidade com execução da Proposta. 

ESTRUTURA DA PROPOSTA (50%) 

O objetivo desse Bloco de Critérios é analisar a proposta encaminhada visando avaliar a estratégia 

de atuação do Cliente, a partir de um conjunto de critérios, sendo os principais destacados abaixo: 

 Estratégia de constituição de parcerias e as já formalizadas para atuação da estrutura de 

Blended Finance; 

 Desenho da estrutura Blended Finance a ser utilizado, incluindo estratégia de prospecção, 

seleção e análise de projetos e ou empresas, gestão de portfólio e utilização de 

instrumentos financeiros inovadores; 

 Mapeamento e diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, bem como a tese de 

impacto associada, incluindo metodologia para monitoramento e avaliação dos resultados 

alcançados; 



 

 
 

 

 

 Aderência da Proposta aos problemas apontados nos direcionadores temáticos e soluções 

inovadoras apresentadas para endereça-los; 

 Taxas e custos operacionais e administrativos previstos para a consecução da estrutura 

Blended e respectivos projetos; 

 Viabilidade de execução da Proposta e respectivo cronograma de implementação; 

 Previsão e estratégia de sustentabilidade futura dos projetos apoiados; 

 Potencial de escalabilidade e replicabilidade dos projetos. 

 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS (25%) 

O objetivo desse Bloco de Critérios é analisar a estratégia de captação de recursos do Cliente e 

grau de alavancagem da estrutura de Blended Finance. Os principais critérios a serem analisados 

estão listados a seguir. 

 Estratégia de captação de recursos e diversificação de funding; 

 Estratégia para uso dos recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Blended Finance e 

demais Capitais. 

 Demonstração da necessidade de uso de Capital Concessional para viabilização da 

estrutura de captação de recursos para os projetos; 

 Coerência entre a variedade de instrumentos financeiros utilizados e a estratégia de 

aplicação de recursos proposta; 

 Grau de alavancagem proposto em relação aos recursos não reembolsáveis do BNDES 

Fundo Blended Finance; 

 Potencial de captação de recursos via estrutura Blended Finance apresentada ser 

replicável e escalável. 



 

 
 

 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO CLIENTE 
 
 

DECLARAÇÃO DO CLIENTE 
 
 

A(O) .................................................................... Cliente[Cliente], pessoa jurídica de direito 
privado/ pessoa jurídica de direito público, com sede em ..........................., Estado de 
..............., na .............................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., 
neste ato representada por .................................. e ............................................., (obs.: 
identificação e qualificação do(s) representante(s) legal(is), declara ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, para fins de atendimento às condições de 
participação na Seleção Pública de Estruturas Financeiras Híbridas Para Apoio a Iniciativas 
no âmbito do BNDES Fundo Blended Finance – nº XX/2022, (“Seleção Pública”) que:  
 

Todas as informações prestadas no âmbito da Seleção Pública são verdadeiras;  
 
Conhece e concorda com as regras da Seleção Pública;  

 
Está ciente de que, caso a proposta seja selecionada, o apoio está condicionado à análise técnica e 
jurídica e à avaliação de conformidade da proposta, do proponente e de seus dirigentes;  

 
Não possui em seu quadro de dirigentes funcionários do Sistema BNDES;  

 
A proposta preenche todos os requisitos previstos na Seleção Pública e inexiste qualquer 
impedimento ou vedação à sua submissão e aprovação;  
 
Apresentará, quando solicitado pelo BNDES, todos documentos necessários à análise técnica e 
jurídica da proposta selecionada; e 
 
Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada 
acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.  

 
 
Local/Data. .................................(local), ........ de .................... de ............ 
 
 
 

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do Cliente 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE JURÍDICA DA PROPOSTA PELO BNDES 

Para todas as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para as pessoas 
jurídicas criadas por lei, incluídas as organizadas de forma consorciada, neste último cada uma 
das consorciadas: 
 
1) Declaração, assinada pelos seus representantes legais, conforme modelo a ser oportunamente 
fornecido pelo BNDES, que ateste o atendimento, pelo Cliente, das seguintes condições: 
 

 não estão configuradas as vedações previstas na Constituição Federal, art. 54, incisos I e II; 

 não está descumprindo embargos de atividade relativos ao desmatamento do Bioma 
Amazônia; 

 inexistência de demandas judiciais ou extrajudiciais que afetem sua capacidade econômico-
financeira; 

 compromisso de guardar e conservar os documentos relativos à análise jurídica, até a data 
final da vigência do contrato assinado com o BNDES ou até a data de cancelamento; bem 
como enviar a referida documentação quando assim for solicitado pelo BNDES; 

 inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão 
competente, em razão da prática de atos, pelo Cliente ou por seus dirigentes, que importem 
em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença 
condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, 
de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio 
ambiente; 

 inexistência de decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que 
importe em proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a 
Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, 
subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições 
financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos 
definidos em lei; e 

 inexistência de inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das Administrações 
direta e indireta. 

 
2) Declaração relativa às práticas de compliance adotadas pelo Cliente, assinada por seus 
representantes legais e, se houver, pelo Diretor ou executivo responsável pelo compliance, nos 
termos do modelo a ser oportunamente fornecido pelo BNDES; 
 
3) Comprovação de que está em dia com a entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
ou, quando for o caso, declaração de que foram inseridas no Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial as informações de seus trabalhadores 
relativas ao ano-base;  
 
4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, a ser extraída no sítio eletrônico 
http://www.tst.jus.br/certida, ou outro que o substitua, e verificada pelo BNDES. 
 
 



 

 
 

 

 

Para todas as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos:  
 
1) Comprovação de inexistência de inscrição do Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 
Impedidas (CEPIM);  
 
2) Em relação aos dirigentes do Cliente, declaração, conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES, 
sobre: 
 

 a inexistência de exercício cumulativo de cargo, ainda que licenciados: 
 
i. de Ministro de Estado, Secretário de Estado e Secretário Municipal; 
 
ii. sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e 
assessoramento superior na Administração Pública;  
 
iii. de dirigente estatutário de partido político; e iv. de titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação.  

 

 a inexistência de atuação, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória 
de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de 
campanha eleitoral; e  

 

 inexistência de exercício cumulativo de cargo em organização sindical.  
 
3) Declaração, assinada por seus representantes legais, conforme modelo a ser fornecido pelo 
BNDES, sobre a inexistência de condenação por decisão proferida por órgão judicial colegiado, 
contra si e/ou seus dirigentes, pela prática de improbidade administrativa ou crime relacionado ao 
projeto ou contra a administração pública, contra o sistema financeiro e de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena. 
 
 
Em se tratando de ente da Administração Pública Direta: 
 
1) Declaração, conforme modelo a ser oportunamente fornecido pelo BNDES, que ateste o 
atendimento, pelo Cliente, das seguintes condições: 
 

 não está descumprindo embargos de atividade relativos ao desmatamento do Bioma 
Amazônia; 

 compromisso de guardar e conservar os documentos relativos à análise jurídica, até a data 
final da vigência do contrato assinado com o BNDES ou até a data de cancelamento; bem 
como enviar a referida documentação quando assim for solicitado pelo BNDES; 

 
2) Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, ou, quando for o caso, Declaração de que não 
dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, não estando sujeito (a) à obrigação de apresentação do 
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, nos termos do modelo a ser oportunamente 
fornecido pelo BNDES; 



 

 
 

 

 

 
3) Comprovação de que está em dia com a entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
ou, quando for o caso, de que declaração de que não dispõe de empregados públicos em seus 
quadros de pessoal, não estando sujeito à obrigação de apresentação de comprovação da entrega 
da RAIS e nem, quando couber, de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, nos 
termos do modelo a ser oportunamente fornecido pelo BNDES; 
Outros Documentos 
 
Deverão ser apresentados, ainda, outros documentos exigidos por disposição legal ou 
regulamentar, assim como os usualmente solicitados em operações análogas, julgados necessários 
pelo BNDES, de acordo com o perfil do Cliente e dos projetos a serem apoiados.  



 

 
 

 

 

ANEXO VI – DOCUMENTOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO COM O BNDES 
 

Caso aprovadas pela Diretoria do BNDES, as propostas seguirão para a Etapa de Contratação.  

Para a formalização do contrato com o BNDES, os Clientes deverão apresentar a documentação 

abaixo listada e NÃO poderão:  

a) estar em situação de mora ou inadimplência junto à União Federal, seus órgãos e entidades da 

administração direta e indireta;  

b) constar do cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas 

às de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego;  

c) estar inadimplente ou vinculada a entidade inadimplente perante o Sistema BNDES;  

d) constar no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM em situação 

de inadimplência. 

Para a formalização do contrato com o BNDES o Cliente deverá cumprir, dentre outras, as seguintes 

condições prévias à contratação:  

a) Apresentação de ata do órgão social competente do Cliente, revestida das formalidades legais, 

em que haja sido aprovada a operação com o BNDES, em todos os seus termos e condições;  

b) Comprovação de inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por 

autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo Cliente ou por seus dirigentes, 

que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de 

sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou 

ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio 

ambiente; 

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos 

acima referidos, a contratação da operação ficará impedida até a comprovação do 

cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do Cliente ou de seus dirigentes, 

conforme o caso; 

 



 

 
 

 

 

c) Comprovação de inexistência de decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir 

efeitos, que importe em proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a 

Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, subvenções, 

doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou 

controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei;  

 

d) Inexistência de inadimplemento financeiro ou de restrições decorrentes de inadimplemento de 

obrigações contratuais de qualquer natureza perante o Sistema BNDES, por parte do Cliente ou de 

entidades a ele vinculadas, bem como a constatação, pelo BNDES, de qualquer fato que venha a 

alterar a situação econômico financeira das referidas entidades e que, a seu critério, possa afetar a 

realização do projeto;  

 

e) Declaração sobre observância da legislação aplicável à pessoa com deficiência firmada pelo(s) 

representante(s) do Cliente; 

 

f) Inexistência de inscrição no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em 

condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 

11.05.2016, a ser verificada pelo BNDES, mediante consulta na INTERNET, no endereço 

www.trabalho.gov.br  

 

g) Apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União (CPEND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio de INTERNET, a ser 

extraída pelo proponente no endereço www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br e 

verificada pelo BNDES nos mesmos;  

 

h) Comprovação de que o Cliente está em dia com a entrega da Relação Anual de Informações 

Sociais - RAIS ou, quando for o caso, declaração do Cliente de que foram inseridas no Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial as informações 

de seus trabalhadores relativas ao ano-base; 

 

http://www.trabalho.gov.br/


 

 
 

 

 

i) Comprovação de que o Cliente está em dia com as obrigações relativas ao FGTS, mediante 

apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, cuja 

autenticidade deverá ser verificada, pelo BNDES, no endereço www.caixa.gov.br.  

 

Os Clientes que sejam pessoas jurídicas de direito público deverão apresentar, além dos 

documentos acima listados: 

a) Comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da INTERNET, a ser verificada pelo BNDES, 

nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou www.receita.fazenda.gov.br (art. 7º, da Lei nº 

9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001); ou 

 

b) Declaração, firmada pelos representantes legais da entidade, de que a respectiva entidade não 

dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, não estando sujeita à obrigação de apresentação do Certificado 

de Regularidade Previdenciária – CRP; 

 

c) Apresentação da Lei Estadual ou Municipal que autorize a contratação pelo CLIENTE da operação, 

em todos os seus termos e condições; 

 

d) Comprovação de inexistência de inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das 

Administrações direta e indireta, mediante a apresentação de declaração do CLIENTE, firmada por 

seus representantes legais, excluídas as obrigações cuja comprovação de adimplemento deva ser 

feita por intermédio de certidão, em razão da legislação vigente; 

 

e) Inexistência de inscrição no Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes (CEDIN) relativo aos 

débitos oriundos de precatórios judiciais, instituído pela Resolução nº 115, de 29 de junho de 2010, 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ser verificada pelo BNDES, mediante consulta na INTERNET, 

no endereço eletrônico www.cnj.jus.br. 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/


 

 
 

 

 

OBS: Enquanto estiver indisponível no sítio eletrônico do CNJ a consulta ao CEDIN, a Condição 
Prévia acima poderá ser substituída por uma das seguintes condições: 

 

f) Apresentação de Certidões expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado, pelo Tribunal Regional 

Federal e pelo Tribunal Regional do Trabalho competentes para apreciação de demandas do 

CLIENTE que atestem a situação de adimplência do CLIENTE no que tange ao pagamento dos 

precatórios, esclarecendo se o CLIENTE adotou o previsto no art. 97, do ADCT (Emenda 

Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009); ou  

 

g) Declaração de regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais assinada pelo chefe do 

executivo ou pelo secretário de finanças (obs: substituir pelo cargo com equivalente atribuição, se 

for o caso) juntamente com a remessa da declaração para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal 

Regional Federal e para o Tribunal Regional do Trabalho competentes por meio de recibo do 

protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada; e 

 

h) Comprovação do adimplemento da CLIENTE junto ao Sistema Financeiro Nacional, mediante 

consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP), instituído 

pela Circular nº 2.367, de 23.09.1993, do Banco Central do Brasil. 

 

 

Em relação ao projeto/investimento apoiado, caso aplicável:  

 

Apresentação de Licença de Instalação do projeto, oficialmente publicada, expedida pelo órgão 

ambiental competente. 

 
 
Outros Documentos 
 

Deverão ser apresentados, ainda, outros documentos exigidos por disposição legal ou 
regulamentar, assim como os usualmente solicitados em operações análogas, julgados necessários 
pelo BNDES. 
 


