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CONTRATO DE COLABORACAO FINANCEIRA
MEDIANTE DESCONTO DE TITULOS DE
CREDITO N° 11.2.0435.1, QUE ÈNTRE SI
FAZEM 0 BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

BNDES E A CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular ("CONTRATO") celebrado, de um lado, pelo BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES, empresa
pOblica federal brasileira, corn sede em Brasilia, Distrito Federal, e escritOrio de servicos
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida RepOblica do Chile,
n.° 100, na ReptIblica Federativa do Brasil ("BRASIL:), inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
33.657.248/0001-89, por seus representantes legais abaixo assinados ("BNDES") e, de
outro lado pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., sociedade ancThima,
corn sede na Praia de Botafogo, n° 300, 11° andar, Botafogo, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15,102.288/0001-
82, por seus representantes legais ao final assinados ("BENEFICIARIA"), conjuntamente -
denominados partes ("PARTES");

CONSIDERANDO QUE:

A BENEFICIARIA e a Compania Administradora Del Mercado Mayorista Electric°
S.A — CAMMESA firmaram, em 06 de dezembro de 2006, Contrato Comercial para a
ampliacao da capacidade de transporte firme de gas de parte do Sistema de Gasodutos
Norte e Sul da RepOblica da Argentina ("CONTRATO COMERCIAL");

A NACION FIDEICOMISOS S:A., na qualidade de agente fiduciario do Fideicomiso
Financier° de Obras Gasoductos Sur 2006-2008 ("IMPORTADOR") e do Fideicomiso
Financier° de Financiamiento Cammesa ("DEVEDOR"), e a BENEFICIARIA celebraram,
em 19 de outubro de 2009, a Adenda n° 2 ao CONTRATO COMERCIAL, objetivando a
ampliacao do gasoduto San Martin, na RepOblica Argentina;

(C) Em 06 de outubro de 2010, a NACION FIDEICOMISOS S.A., na qualidade de
agente fiduciario do DEVEDOR, e a BENEFICIARIA celebraram a Minuta de Reim& no
30/10 corn o fim de aprovar a realizacao de obras de adequacao em outras quatro plantas
compressoras (Gral. Cerri, Conesa, Dolavon e Garayalde) ja existentes e que nao foram
contempladas no projeto Camfnesa Modulo III. 0 referido documento acatou a prop6sta
apresentada pela BENEFICARIA por meio da Nota NACF 215/2010, de 10/09/2010, pars
a adequacáo das quatro plantas compressoras, sendo incorporado ao CONTRATO
COMERCIAL;
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BNDES Contrato De Colaboraglio Financeira Mediente Desconto De Titulos De Crêdito N° 11.2.0435.1

0 Comita de Financiamento e Garantia as Exportacdes (COFIG), Cornité
Interministerial Brasileiro responsAvel, entre outras atribuicdes, pela aprovacao do Seguro
de Credit° a Exportacao emitido pela Uniao Federal da RepOblica Federative do Brasil,
corn Iastro no Fundo de Garantia a Exportacao — FGE, aprovou a emissao de Seguro de
Credit° a Exportacao para cobertura- do credito decorrente da colaboracao ti

tulosobjeto do presente CONTRATO, instrumentalizado mediante o desconto de Titulos de
Credits), corn curso no Convenio de Pagamentos e Creditos Reciprocos da Associacao
Latino-americana de Integracao MAD! ("CCR"), subscrito pelo Banco Central do Brasil
e pelo Banco Central da Reptiblica Argentina, dente outras instituicbes ("OCR");

0 BNDES, tendo em vista o interesse em financiar as exportscdes brasileiras,
aprovou, sob certas condicdes, a concessao de colaboracao financeira para este nova
fase do projeto de Ampliacao do Transporte Firme de Gas, denominada Adequacdes de
CAMMESA MOdulo III, ampliacao do gasoduto San Martin ("PROJETO"), a ser
operacionalizada mediante o desconto de titulos de credito representativos do pagamento
a prazo das exportagdes de bens e servicos, corn curso no CCR;

RESOLVEM as PARTES celebrar o presente CONTRATO, que se regere pelas seguintes
Clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO CONTRATO

1.1 - 0 presente CONTRATO tem por finalidade o apoio as exportacdes dos bens e
servicos destinados ao PROJETO (conjuntamente "BENS e SERVICOS" e isoladamente
"BENS" e "SERVICOS"), mediante o desconto pelo BNDES dos titulos de credito
descritos na ClAtisula Decima Segunda ("TITULOS DE CREDITO"), a serem- emitidos
para o pagamento a prazo das referidas exportacdes e endossados ao BNDES
("OPERACOES DE DESCONTO"), considerando-se urn valor de principal de ate
US$ 69.165.191,00 (sessenta e- nove milhOes, cento e sessenta e cinco mil, cento e
noventa e urn delares. dos Estados Unidos da America), correspondentes a ate 100%
(cenn por cento) do preco dos BENS E SERVICOS a serem exportados, no INCOTERM
pactuado.

1.1.1 — Somente sera° considerados elegiveis para fins das OPERACOES DE
DESCONTO aqueles BENS que apresentem indice de nacionalizacao de 60% ,
(sessenta por cento) de acordo corn os criterios definidos pelo BNDES e por sua
subsidieria integral Agencia Especial de Financiamento Industrial - FINAME
("FINAME") e, caso aplicAvel, sejam credenciados para a Linha FINAME.

1.1.2 — A exportacao de BENS devere representar, no minimo, 60% (sessenta por
cento) do valor total sefinanciado no ambito deste CONTRATO, sob pena de
incidencia de mufta, observado o disposto pa alinea "a" dos itens 11.7 e 11.8 da
Clausula Decima Primeira.

n

1.1.3 - 0 BNDES podera desembolsar recursos, a titulo de adiantamento, no valor
equivalente a ate US$ 20.749.557,30 (vinte milhOes, setecentos e quarenta e nove
mil, quinhentos e cinanta e sete &dares dos Estados Unidos da America e trinta
centavos).
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61 BNDES Contrato De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit° N° 11.2.0435.1

1.1.4 — Na hip6tese de o BNDES realizar o desembolso a titulO de adiantamento de -
recursos, conforme referido no item 1.1.3 acima, a nAo comprovacAo da exportagdo
de BENS e sERvicos no valor total de US$ 69.165:191,00 (sessenta e nova
milhaes, cento e sessenta e cinco mil, cento e noventa e urn dOlares dos Estddos
Unidos da Am6rica), ensejard o pagamento pela BENEFICIARIA ao. BNDES de
multa, observado o disposto na alinea "b" dos itens 11.7 e 11.8 da ClAusula Decima
Primpira.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE UTILIZACAO E DISPONIBILIDADE DOS
RECURSOS

2.1 - 0 prazo de utilizacAo dos recursos decorrentes da cOlaboraodo financeira objeto do
presente CONTRATO e de ate 15 (quinze) meses contados da data do primeiro
embarque de bens, da emiSsào da primeira fatura de servicos ou do ,primeiro
adiantamento de recursos, o que ocorrer antes, findo o qual estard o BNDES desobrigado
de efetuar qualquer liberaoáo de recursos no Ambito deste CONTRATO.

2.2 - Os recursos sett° liberados a BENEFICIARIA, no Brasil, em moeda corrente
nacional, parceladamente, mediante o desconto dos TITULOS DE CREDITO, emitidos e
endossados na forma da Cldusula Decima Segunda, observado o curriprimento das
condicOes precedentes previstds na Cldusula Terceira, das obrigao6es previstas na
Cldusula Decima Primeira e em conformidade corn o disposto nas Normas da Linha de
Financiamento BNDES-exim POs-embarque.

2.2.1 — 0 valor a ser liberado pelo BNDES, apurado mediante a aplicacão da taxa de
desconto aos TITULOS DE CREDITO, conforme item 10.1 da Cldusula Decirna, sera
convertido para a moeda corrente nacional pela taxa media de compra do d6lar dos
Estados Unidos da America, divulgada pelo SISBACEN (Transacao PTAX-800, opodo
5) correspondente ao dia util imediatamente anterior a data de liberado e vigente
para o dia da liberado.

2.2.2 — Os recursos sett) liberados ern dia Otil na cidade do Rio de Janeiro, pot
intermedio de bancd mandatdrio a ser indicado pela BENEFICIARIA e aprovado pelo
BNDES ("BANCO MANDATARIO"), devendo o BANCO MANDATARIO transferir
BENEFICIARIA os valores liberados pelo BNDES em razdo das OPERAQOES DE
DESCONTO ate, no meximo, o primeiro dia util seguinte a data de sua liberado pelo
BNDES.

2.2.3 - 0 valor desembolsado, a taut° de adiantamento de recursos, em conformidade
corn o disposto no item 1.1.3 da Cldusula Primeira, sera objeto de deduoão, sobre os
desembolsos subsequentes, no minimo, em percentual representativo do
adiantamento sobre a base de cdlculo de US$ 69.165.191,00 (sessenta e nove
milhOes, cento e sessenta e cinco mil, cento e noventa e urn dOlares dos Estados
Unidos da America), ate a liquidaodo do montante concedido antecipadamente.

2.3 - Poderd o BNDES, a seu exciusivo enteric), mediante notificaodo por escrito
BENEFICIARIA, canceler a presente colaboracdo financeira, caso náo sejam
integralmente cumpridas; no prazo de 180 (canto e oitenta) dias contados 'da data de
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BNDES Contrato De Colaboracio Financeira Mediante Descent° De Titulos De Credito N° 11.2.0435.1

assinatura deste CONTRATO, as condicOes precedentes para a primeira liberacAo de
recursos no Ambito das OPERACOES DE DESCONTO estipuladas no subitem 3.2 da
ClAusula Terceira. •

CLAUSULA TERCEIRA - CONDICOES PRECEDENTES A LIBERACAO

3.1 - Para a liberacAo de recursos no Ambito das OPERACOES DE DESCONTO
deverAo ser cumpridas as condicCes estipuladas nesta ClAusula, de forma satisfatOria
pare o BNDES.

3.2 - A primeira liberacAo de recursos estA condicionada, alern do cumprimento_ das
obrigacOes estabelecidas nos itens 3.3 e 3.4, desta ClAusula e de outras exigidas pelas
Nomnas Operacionais da Linha BNDES Exim P6s-Embarque, ao recebiinento pelo
BNDES dos dOcumentos a seguir elencados:

de documento que evidencie a contratagAo da instituicao financeira que atuArA corno
BANCO MANDATARIO de acordo corn as Normas Operacionais da Linha de Financiamento
BNDES Exim. P6s-emparque;

de comprovacão do pagamento integral das Despesas mencionadas na. ClAusula
Quinta;

de cOpia da impressào de tela do Registro de Operacao de Credito - RC, obtido
pela BENEFICIARIA, observadas suas formalidades legais,- evidenciando a autorizacao
para a exportacao dos BENS e SERVICOS e indicando as condicOes financeiras descritas
neste CONTRATO;

*de cOpia autenticada do contrato celebrado entre a BENEFICIARIA e ernpresa de
auditoria extema brasileira cujo objeto seja a verificacäo . e certificacAo da efetiva
exportacão de BENS e SERVICOS a serem utilizados no PROJETO, objeto, da
colaboracao financeira, no ambito deste CONTRATO, nos termos do item 11.3 da
ClAusula Decima Primeira;

de documento revestido das forrnalidades legais aplicAveis, que evidencie a
autorizacAo para os signatArios deste CONTRATO e dos TITULOS DE CRÈDITO assiné-
los, bem corno de documento que comprove a outorga de poderes aos signaterios dos
demais documentos decorrentes deste CONTRATO, observada a conformidade com o
parecer legal mencionado na alinea (i) desta ClAusula; 	 -

de cOpia das CondicOes Gerais e Particulares do Certificado de Garantia de
Cobertura de Seguro de CrAdito a Exportacâo relativo a operacao objeto deste CONTRATO,
bem como respectivos anexos, cobrindo riscos politicos e extraordinArios, em conformidade
corn a ClAusula Oitava, em termos satisfat6rios para o BNDES;

(g)	 de original das Condigtes Especiais do Certificado de Garantia de Cobertura de
Seguro de CrAdito a Exportacgo relativo a operacao objeto deste CONTRATO, mediante o
qual a BENEFICIARIA cede em favor do BNDES os direitos decorrentes do ieferido
Certificado de Garantia, em termos satisfatOrios para o BNDES;

4	
,T;Nenst)	 '

R *7.0 HAedf::. :7„071: tens.

Le
i 1

2.
52

7/
20

11

Fo
rn

ec
id

o 
po

r S
IC

 - 
B

N
D

ES



•

BNDES Contrato De Colabomsio Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credito N°11.2.0435.1

de original deste CONTRATO, corn as firmas dos representanteS da BENEFICIARIA
devidamente reconhecidas;

•

de parecer juridico emitido em termos satisfatbrios para o BNDES, elaborado por
consultor juridico indicado pela BENEFICIARIA e aprovado pelo BNDES, que, entre
outras informacbes julgadas necess6rias pelo BNDES:

certifique que a celebracão do CONTRATO COMERCIAL e dos Cantatas de
Constituicáo do Fideicomiso Financiero de Financiamiento Carnmesa e do
Fideicomiso Financiero de Obras Gasoductos Sur 2006-2008, respectivarnente,
DEVEDOR e IMPORTADOR da operacão, 6 legal, vAlida, e eficaz perante o
ordenamento juridico argentino, bem como que as partes envolvidas nestes
contratos t6m capacidade para celebr6-los;

relacione todas as autorizacoes legais e regulamentares, exigidas para a
celebracão	 e	 formalizacgro	 dos	 TITULOS	 DE	 CREDITO,
do CONTRATO COMERCIAL e dos Contratos de Constituicão do Fideicomiso
Financiero de Financiamiento Cammesa e do Fideicomiso Financiero de Ohms
Gasoductos Sur 2006-2008;

certifique que foram obtidas todas as autorizacaes referidas no subiteM (11)
acima, aferindo inclusive os poderes de seus representantes legais;

certifique que as obrigagOes decorrentes dos contratos mencionados no
subitern (i) acima e dos TITULOS DE CREDITO, assumidas pelo DEVEDOR e pelo
IMPORTADOR, são legais, validas, eficazes, exigiveis e exequiveis, ndo violando a
Constituicáo -tampouco qualquer lei ou regulamento em vigor na 	 Reptiblica
Argentina; e

(v)	 certifique que foram cumpridas todas as exig6ncias ambientais para a
realizacão do PROJETO, notadamente no que tange a solicitacão e °Mena() das
liCencas e autorizacOes necessárias.

(j) de *la autenticada do CONTRATO COMERCIAL e do Contrato de Constituicto do -
FideicOmiso Financiero de Financiamiento Cammesa e do Fideicomiso Financiero de Obras
Gasoductos Sur 2006-2008, respectivamente, DEVEDOR e IMPORTADOR da operaCao, de
forma satisfatOria para o BNDES; e

(k)• de modelo de Quadro de Avanco Fisico e de Avanco Financeiro e de Quadrci
Resumo do Certificado de Medicão de Obra, a serem elaborados pelaBENEFICIARIA,
considerados os parãmetros constantes nos Anexos II e III, respectivamente, ern termos
satisfatOrios ao BNDES, que poder6 manifestar sua anuencia, inclusive,. por Mei°
eletrOnico de comunicacão.

3.3 - Constitui condicão para todas as liberactles de recursos, inclusive a. primeira, o
recebimento pelo BNDES:

(a) de relacao dos Registros de Exportacao - RE dos BENS financiados, elaborada
pela BENEFICIARIA, mencionando o nUmero da fatura correspondente;

5
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BNDES Contrato De ColaborasSo Financeira Mediante Desconto De Titulos be Credito N° 11.2.0435.1

de original, tratando-se de exportindo de SERVIQOS ou de adiantamento de
recursos, ou de *la, tratando-se de exportacdo de BENS, da fatura comercial contendo
os requisitos estabelecidos no Anexo IV, emitida pela BENEFICIARIA, indicada nos
correspondentes TITULOS DE CREDITO, devidamente aprovada e, corn a expressào "de
acordo" aposta pelo IMPORTADOR na fatura referente a servicos e/ou a adiantamento de
recursos; bem como, no caso dos desembolsos relativos as exporta96es de BENS, do
respectivo conhecimento de embarque, evidenciando o valor dos BENS exportados;

•
de relatOrio de acompanhamento das exportaches dos BENS e sERvigo8

referente ao Ultimo PERIOD° DE ABRANGENCIA, nos termos do item 11.3 da Cldusula-
Ddcima Primeira;

de Quadro de . Avan90 Fisico e de Avan90 Financeiro do PROJETO e,
adicionalrnente para as libera95es referentes a fatura de senricos, de Quadra Resumo do
Certificado de Medicdo de Obra, conforme previsto no item 11.4 da Cldusula Decima
Prirneira;

de relat6rio de acompanhamento fisico e de acompanhamenth financeiro do
PROJETO relativo ao Ultimo PERIOD° DE ABRANGENCIA, observado o disposto no
item 11.5 da referida Cldusula Ddcima Primeira;

de cOpia da impressdo de tele dos Registros de Exporta9do — RE, devidamente
averbados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, obtida pela BENEFICIARIA,
referentes ao embarque dos BENS, onde fique evidenciada a autorizacdo para sua
exporta9do, vinculados ao Registro de Operacdo de Credito — RC, mencionado na alinea
(c) do item 3.2 desta Clausula;

caso haja quaisquer altera96es corn relacão ao Registro de Operacdo de Crddito -
RC mencionado na alinea "c" do item 3.2 desta Clausula, de c6pia da impressão de tele
do Registro de Opera9do de Credito — RC, a ser obtido pela BENEFICIARIA, observadas
suas formalidades legais e as condicees financeiras descritas neste CONTRATO;

de rela9do detaihada dos BENS exportados, corn seus respectivos indices de
nacionalizacdo, fabricantes e/ou fornecedores no Brasil, observada, caso aplicAvel, a
necessidade de credenciamento dos mesmos para a Linha FINAME, conforme item 1.1.1
da Cláusula Primeira;

dos TITULOS DE CREDITO de principal e juros mencionados na Cldusula Ddcima
Segunda, emitidos pela BENEFICIARIA na forma do Anexo I deste CONTRATO,
devidamente cursados no CCR, e endossados em favor do BNDES;

do comprovante do pagamento do prémio do Seguro de Credito a Exportactio referido
no item 8.2, da Cldusula Oitava;

de comprovacdo do pagamento das DESPESAS mencionadas na ClitusulaQuarta,
eventualmente incorridas apOs o pagamento exigido como condicdo para a primeira
libera9do;
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0 BNDES Contrato De Colaboragito Financeira Mediante Desconto De Titulos De Cnidito N° 11.2.0435.1

(I)	 caso haja quaisquer alteracOes corn relacao aos signaterios dos documentos
mencionados nas alineas (e) do item 3.2 e (b) do item 3.3, ambos desta Clausula, da
comprovacao de outorga de poderes aos novas signaterios; e

(m)	 dos- demais documentos exigidos pelas Normas Operacionais da Linha de '
Financiamento BNDES Exim POs-embarque e pela legislacao brasileira aplicavel, alêm de
outros documentos julgados necessarios pelo BNDES.

3.4 -	 Alem das condicOes elencadas nos itens 3.2 e 3.3, as liberacOes do BNDES
BENEFICIARIA estao condicionadas a:

inexistencia de inadimplemento de qualquer natureza da RepUblica da Argentina,
do IMPORTADOR, do DEVEDOR ou da BENEFICIARIA ou de qualquer empresa .
pertencente ao seu Grupo EconOrnico perante o Sistema'BNDES, composto pelo BNDES
e suas subsidiaries FINAME e BNDES Participacaes S.A. - BNDESPAR ("Sistema
BNDES");

inexistencia de fato de natureza econOmico-financeira que, a criteria do BNDES e
de acordo corn suas normas intemas, possa comprometer o cumprimento das obrigagees
assumidas pela BENEFICIARIA nos termos deste CONTRATO e pelo DEVEDOR dos.
TITULOS DE CREDITO. 0 BNDES infomnara a BENEFICIARIA sabre a decisao tomada
corn base nesta Condicao;

inexistencia de impedimenta ao apoio oficial brasileiro as exportecOes abrangidas
pela presente colaboracao financeira, em cumprimento aos compromissos assumidos
pelo Brasil como parte da Convencao Sobre o Combate da Corrupodo de Funcionerios
POblicos Estrangeiros em TransagOes Comerciais internacionais; ratificada em 15 de
junho de 2000, e promulgada pelo Decreto n°3.678, de 30 de novembro de 2000;

inexistencia de impedimento a liberagao de recursos a BENEFICIARIA; de natureza
legal	 ou judicial, / inclusive decorrente de decisao condenatOria que prolba a
BENEFICIARIA de contratar corn o Poder Ptiblico brasileiro ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, segundo ordenamento juridic°

.brasileiro;

inexistencia das vedagOes estabelecidas na COnstituicão Federal, artigos 54, I e II; e

inexistencia cie decisdo administrative final sancionadora, exarada par autoriciade ou
Orgao competente, em razao da pratica de atos, pela BENEFICIARIA ou por seus
dirigentes, que importem discriminacão de race ou genera, trabalho infantil ou trabalho
escravo, e/ou de sentence condenatoria transitada em julgado, proferida em decorrencia
dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assedio moral ou sexual, ou'
importem crime contra o meio ambiente.

neo ocorrencia de cancelamento, revagacão ou suspensao de qualquer aUtorizacao
govemamental, de forma que, a criteria do BNDES, possa afetar a capacidade de
cumprimento pelo DEVEDOR das obrigacOes decorrentes dos TITULOS DE CREDITO

inexistencia de alteracOes nos termos e condicOes do CONTRATO. COMERCIAL,
sem a previa e expressa anuencia do BNDES, que possam afetar, a criteria do BNDES, a
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BNDES Contrato De Colaboracão Finaneeira Mediante Desconto De Titolos De Cradito N°11.2.0435.1

finalidade do presente CONTRATO, a capacidade de cumprimento pela BENEFICIARIA
das obrigagOes decorrentes deste CONTRATO ou o pagamento dos TITULOS DE
CREDITO;

nao ocorrencia de extingao, por qualquer de suas formas, ou o cancelamento, por
qualquer razao, do CONTRATO COMERCIAL ou do Contrato de ConstItuigao do
Fideicomiso Financiero de Financiamiento Cammesa e do Fideicomiso Finanpiero de
Obras Gasoductos Stir 2006-2008, respectivamente, DEVEDOR e IMPORTADOR da
operacão;

nä° comprovapeo de que qualquer declaragão ou informageo prestada pela
BENEFICIARIA ou pelo DEVEDOR, para as fins e efeitos deste CONTRATO ou dos
TITULOS DE CREDITO, ou para a emissao de qualquer documento relativo a este
CONTRATO ou aos TITULOS DE CREDITO, seja false, incomplete ou incorreta;

3.5 — Os documentos mencionados nas alineas "e" e "j" do item 3.2 desta Cldusula
deverao ter as firmas dos signaterios que nao sejam residehtes e domiciliados na
Reptiblica Federative do Brasil reconhecidas por noterio ptiblico local no pais onde
tenham sido emitidos e ser legalizados pela autoridade consular brasileira competente.

CLAUSULA WARTA - DESPESAS

4.1 — Todas as despesas incorridas na negociaceo, preparageo, contratagao e registros
dos documentos necesserios a formalizagao do financiamento, bem como as decorrentes
de eventuais renegociagaes- e aditivos ("DESPESAS"), cleverer) ser pagas diretamente
pela BENEFICIARIA. Caso tais despesas sejam, excepcionalmente, pagas pelo BNDES,
deverao ser reembolsadas pela BENEFICIARIA no prazo estipulado no Aviso de,
Cobranga correspondente, observada a Cldusula Quinta, ou, se aplicdvel, ate a data do
desembolso subsequente a emissào do referido aviso, o que primeiro ocorrer.

•

CLAUSULA QUINTA PROCESSAMENTO E COBRANQA DA DIVIDA

5.1 - A cobranga dos valores de principal e juros dos TITULOS DE CREDITO sere feita
mediante solicitagao de reembolso pelo BANCO MANDATARIO ao Banco -Central do
Brasil, no ambito do CCR, nas datas de seus respectivos vencimentos, segundo os
cedigos de reembolso que constam dos TITULOS DE CREDITO.

5.2 - 0 BNDES cobrard diretamente da BENEFICIARIA os valores devidos a titulo de
DESPESAS, penalidades e encargos que the sejam irnputeveis nos termos do presente
CONTRATO, mediante Aviso de Cobranga, de acordo corn as instrugOes nele constantes.

CLAUSULA SEXTA - VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS

6.1 - Os pagamentos de que trata o item 5.2 da Clausula Quinta, cujos vencimentos
ocorram em sdbados, domingos ou feriados sere°, para todos os fins e efeitos deste
Contrato, deslocados para ao primeiro dia util subsequente.

Reacted .1-81.44: FarcewT
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CLAUSULA SETIMA — INADIMPLEMENTO

7.1 — Na ocorrencia de inadimplemento das obrigagOes assumidas pela BENEFICIARIA,
sere observed° o disposto nos arts. 40 a 47-A das "DISPOSIQOES APLICAVEIS AOS
CONTRATOS DO BNDES", a que se refere o item 11.1.1 da Clausula Decima Primeira.

CLAUSULA OITAVA - SEGURO

8.1 — 0 pagamento dos valores de principal e juros consubstanciados nos TITULOS DE
CREDITO sere garantido por Seguro de Credit() a Exportacao, corn lastro no Fundo de
Garantia a Exportacao — FGE, para instrumentos cursados no CCR, nos termos ,de
Certificado de Garantia de Cobertura de Seguro de Credit() a Exportacao, a ser emitido
pela Secretaria de Assuntos Intemacionais do Ministerio da Fazenda (SAIN/MF) em name
do Governo Federal (UNIAO) da Republica Federative do Brasil, em termos satisfaterios
para o BNDES, cam cobertura de 100% dos riscos politicos e extraordinerios.

8.2 - 0 premio do seguro referente ao Seguro de Credit° a Exportaoao mencionado na
Clausula 8.1 acima, definido pelo Comite de Financiamento e Garantia das ExportagOes
(COFIG) em sua 77 6 Reuniao Ordineria, de 15/12/2010, a de 1,39829% flat sobre o valor
total de principal mencionado no item 1.1 da Clausula Primeira.

8.3 — 0 premio do seguro teferido no item 8.2 desta Clausula sere integralmente pago
pela BENEFICIARIA diretamente a instituicao responsavel por seu recebimento, por
ocasiao de cada libernao de recursos no ambito das OPERAQOES DE DESCONTO, e
calculado mediante a incidência de taxa mencionada no item 8.2 desta Clausula sthre o
valor de principal dos TITULOS DE CREDITO objeto de desconto.

CLAUSULA NONA — TITULOS DE CREDITO

9.1 — Para o pagamento das exportacees de BENS e SERVIQOS, deverao ser ernitidas
pela BENEFICIARIA e aceitas pelo DEVEDOR letras de cambia representatiVas de
principal e juros, observados as criterios abaixo:

9.1.1 7 0 principal decorrente do pagamento das exportacOes de BENS e
SERVIQOS sera amortized° pelo DEVEDOR, em Mares dos Estados Unidos da
America, em 18 (dezoito) parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a
primeira no *18° (decimo oitavo) mes a contar da data do primeiro ernbarque de
bens,da emissao da primeira fatura de servicos ou do primeiro adiantarnento-de
recursos, o que antes ocorrer.

9.1.2 - A taxa de juros aplicavel ao pagamento das exportaoSes de BENS e
SERVIQOS pelo DEVEDOR a BENEFICIARIA sere a taxa de juros Para '
emprestimos ou financiamentos interbancerios de Londres (LIBOR) para periodos
de 60 (sessenta) meses, divulgada pelo Banco Central- do Brasil, disponivel no
SISBACEN (transacao PTAX-800, °Kilo 8) e infomnada na 'Decline eletranica do
BNDES (tritp://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndespt/Institucional/Apoio__

drON

a	 gs
Raquel Hot Oka ' er's"
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Financeiro/Custos_Financeiros/Moedas_Contratuais/index.html), vigente na data
da emissao de cada fatura de service°, na data de cada embarque ou na data de
emissao de cada fatura relativa ao adiantamento de recursos, acrescida de 2,59 %
a,a, (dois inteiros e cinquenta e nova centesimos por cento ao ano), considerado,
para base de calculo, o ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. A taxa de juros
cobrada pela BENEFICIARIA devere ser igual a taxa de desconto, conforme
previsto no item 10.1 da Cleusula Decima.

9.1.3 - Os juros deverao ser pagos pelo DEVEDOR em ate 20 (vinte) parcelas
semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira no 6° (sexto) més a contar da
data do primeiro embarque de bens, da emissao da primeira fatura de servicos du
do primeiro adiantpmento de recursos, o que antes ocorrer, devendo a primeira
parcela de juros referente a cada jogo de TITULOS DE CREDITO ser calculada pm
rata die considerado o periodo entre a data do embarque de BENS, a data (de
emissao da fatura de SERVICOS ou da,fatura de adiantamento de recursos a que,
correspondam os TITULOS DE CREDITO e o vencimento semestral subsequente.

9.1.3.1. Em funk) do prazo minimo necessario para registro no CCR dos
TITULOS DE CREDITO emitidos pela BENEFICIARIA e aceitos .pelo
DEVEDOR, a primeira parcela de juros tare seu vencimento deslocad° para
a data de vencimento subsequente, sempre que a data de embarque de
bens, da emissao da fatura de servicos ou de adiantamento de recursos:
ocorrer em ate 30 (trinta) dias da data que antecede o prOximo vencirnento
de juros. •

9.2 — As letras de cambio a serem objeto do desconto previsto na Clausula Decima,
deverao estar devidamente endossadas ao BNDES, contendo as formalidades
determinadas no item 9.3 e no Anexo I.

9.3 — As letras de cambio a serem apresentadas ao BNDES para desconto deverao
corder todas as formalidades exigidas para curso e reembolso no ambito dd CCR,
incluindo o respectivo registro junto aos Bancos Centrais da RepUblica da Argentina e do
Brasil.

CLAUSULA DECIMA — TAXA DE DESCONTO DOS TITULOS DE CREDITO

10.1 - A taxa de desconto a ser aplicada sobre o valor dos TITULOS DE CREDITO sere a
taxa de juros para emprestimos ou financiamentos interbandirios de Londres (LIBOR)
para periodos de 60 (sessenta) meses, divulgada pelo Banco Central do Brasil, disponivel
no SISBACEN (transacão PTAX-800, opcao 8) e informada na pagina eletreinica do
BNDES •	 (http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_
Financeiro/Custos_Financeiros/Moedas Contratuais/index.html), vigente na data da

- emissao de cada fatura de serviced, na data de cada embarque ou na data de cada fatura
relativa ao adiantamento de recursos, acrescida de 2,59 % a.a. (dois inteiros e Oinquenta
e nave centesimos por cento ao anp), a titulo de spread.
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3 BNDES Contrato De Colaboracâo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit° N° 11.2.0435.1

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES ESPECIAIS DA BENEFICIARIA

11.1 - A BENEFICIARIA obriga-se a cumprir, no que couber, ate final' liquidacao da divide
decorrente dos TITULOS DE CREDITO descontados pelo BNDES:

11.1.1. as "DISPOSICOES APLICAVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", aprovadas
pela Resolucao n° 665, de 10 de dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela
Resolucao n° 775, de 16 de dezernbro de 1991, pela Resolucao no 863/ de 11 de
marco de 1996, pela Resolucao n° 878 de 04 de setembro de 1996, pela Resolucao
no 894, de 06 de marco de 1997, pela Resolucao n° 927, de 1° de abril de 1998, pela
Resolucao no 976, de 24 de setembro de 2001, pela Resolucao n° 1.571/2008, de 04
de marco de 2008 e pela Resolucdo n° 1.832, de 15 de setembrede 2009, todas da
Diretoria do BNDES„ publicadas no Died° Oficial da Uniao (Sega° I), de 29 de
dezembro de 1987, 27 de dezembro de 1991, 08 de abril de 1996, 24 de setembro da
1996, 19 de marco de 1997, 15 de abril de 1998, 31 de outubro de 2001, 25 de marco
de 2008 e 06 de novembro de 2009, respectivamente, cujo exemplar e entregue,
neste ato, a BENEFICIARIA, a qual, ap6s tomar conhecimento de todo o conte6do ,do
mesmo, declare aceite-lo como parte integrante e inseparavel deste Contrato, para
todos os fins e efeitos juridicos;
11.1.2. as Normas Operacionais da Linha de Financiamento BNDES-exim POs-
Embarque, constituida pelo Regulamento e Procedimentos Operacionais, que declare
conhecer e se obriga a aceitar; para todos os fins e efeitos juridicos.

11.2 — A BENEFICIARIA obriga-se apresentar ao BNDES, pare refinanciamento,
TITULOS DE CREDITO, cujas condigOes de financiamento concedidas .pela
BENEFICIARIA a IMPORTADORA observem o Valor de principal, a taxa de juros e os
prazos mencionados na Clausula Nona.

11.3 — A BENEFICIARIA obriga-se a apresentar, durante todo o prazo de utilizacao dos
recursos decorrentes da colaboracao financeira objeto do presente CONTRATO, related°
de acompanhamento das exportagOes (`RELATORIO"), elaborado de forma satisfatOria
para o BNDES, corn descricao circunstanciada, dos BENS e SERVICOS vinculados ao
PROJETO, observado o seguinte:

cads RELATORIO devera abranger as exportagOes ocorridas a cada semestre
a partir da data de assinatura deste CONTRATO ("Periodo de Abrangência");

os RELATORIOS deverao ser entregues ao BNDES ate o Ultimo dia ON do rues
seguinte ao final de cada semestre, correspondente ao encerramento do Period°
de Abrangéncia dos RELATORIOS, referido na alinea (a) acima;

(c) os RELATORIOS deverao ser auditados por empresa de auditoria externs
brasileira contratada pela BENEFICIARIA, as suas expensas, e previamente
aprovada pelo BNDES.

11.3.1 - 0 RELATORIO clever& canter, dentre outras informacaes julgadas
necessaries pelo BNDES, a relacao dos cargos existentes alocados diretamente ao
PROJETO corn o quantitativo de cada cargo, gastos globais e respectiVos

11
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encargos, bem coma a discriminageo dos BENS e SERVIQOS exportados, corn
valor e percentual correspondente em cada fatura apresentada ao BNDES.

11.4 - Obriga-sea BENEFICIARIA a elaborar e entregar ao BNDES, previamente a cada
liberacão de recursos:

Quadro de Avanco Fisico e de Avanco Financeiro do PROJETO na forma do
modelo aprovado pelo BNDES, nos termos da alinea "k" do item 3.2 da ClAusula
Terceira, com a expressão "DE ACORDO" (ou expresser) similar em idioma
castelhano) aposta pelo IMPORTADOR indicando os SERVIQOS prestados, os
percentuais de avanco fisico do PROJETO e valores correspondentes e o nemero
da respective fatura comercial, a fim de que os eventos relacionados possam ser
claramente identificados;

No caso de . liberaceo de recursos de exportaceo de SERVIQOS, tambem
deverA ser entregue ao BNDES o Quadro Resumo do Certificado de•MedircAo de
Obra na forma do modelo aprovado pelo BNDES, nos termos da alinea "k" do item
3.2 da ClAusula Terceira, corn a expresseo "DE ACORDO" aposta . pela
BENEFICIARIA e pelo IMPORTADOR, indicando a moeda de referenda, Os
servicos realizados, o periodo de medigeo, a parcela referente as exportagOes
brasileiras de servicos- financiadas pelo BNDES, a parcela referente aos `servicos
financiados por fontes locals e/ou outros paises, bem como o nemero do respectivo
certificado de mediceo de obra, a fim de que os elementos relacionados possam
ser claramente identificados.

11.5 — Obriga-se a BENEFICIARIA a apresentar ao BNDES semestralmente, a partir da
data de assinatura deste CONTRATO, durante o periodo de execuceo do PROJETO,.
related° de acompanhamento fisico e de acompanhamento financeiro emitidos pela
BENEFICIARIA e visados pelo IMPORTADOR. Os reiatbrios de acompanhamento fisico
e de acompanhamento financeiro deveräo ser entregues ao BNDES juntamente com Os
RELATORIOS previstas no item 11.3 desta Clausula.

11.6 — 0 neo-cumprimento pela BENEFICIARIA das obrigacees pactuadas nos itens 11.3,
11.4 e 11.5 desta Clausula Decima Primeira acarretara a suspense°, pelo BNDES, das
liberacees de recursos previstas no Ambito das OPERAQOES DE DESCONTO.

11.7 - A BENEFICIARIA devere comprovar ao BNDES em ate 30 (trinta) dias apes o
termino do prazo de utilizaceo do credit° previsto no item 2.1, da ClAusula Segunda:

a efetiva exportacão de BENS no valor minimo equivalente a 60% (sessenta por
cento) do valor total refinanciado no ambito deste CONTRATO, mediante a
apresentaceo de Registros de Exportaceo devidamente averbados e vinculados ao
RC da operaceo e dos correspondentes conhecimentos de embarque;

a efetiva exportageo de BENS e SERVIQOS no valor de US$ 69.165.191,00,
(sessenta e nove milhees, cento a sessenta a cinco mil, canto e noventa e um
&Mares dos Estados Unidos da America), nos termos do item 1.1.4 da ClAusula

•	 Primeira.

12

Le
i 1

2.
52

7/
20

11

Fo
rn

ec
id

o 
po

r S
IC

 - 
B

N
D

ES



BNDES Contrato De Colaborasio Financeira Mediante Descpnto De Titulos De Credit° ? or 11.2.0435.1

11.8 - No daso de descumprimento do exigido no item 11.7 acima, a BENEFICIARIA
deVere, segundo instrucdes do Aviso de Cobranca a ser emitido pelo BNDES ou pelo
BANCO MANDATARIO, pagar ao BNDES multa equivalente a:

no caso da alinea (a) do item 117 desta Clausula, 10% (dez por canto) calculada
sobre a diferenca entre o valor minimo dos BENS estabelecido no item. 11.7 desta
Clausula e o valor dos BENS efetivamente exportados;

no caso da alinea (b) do item 11.7 desta Clausula, 10% (dez por cento) sobre
valor da diferenca entre o montante de US$ 69.165.191,00 (sessenta a Hove
milhOes, canto e sessenta e cinco mil, canto a noventa e urn &Mares dos Estadoe
Unidos da America) e o valor dos BENS e SERVICOS efetivamente exportados.

11.8.1 — Na hipetese de descumprimento simultaneo das obrigact5es descritas nes
alineas. (a) e (b) do item 11.7 desta Clausula, corn a consequente incidencia das
respectivas multas, a BENEFICIARIA devere 'pager ao BNDES apenas a multa de
major valor.

11.8.2 - Na hipetese de nao-pagamento da multa estabelecida no item 11.8 acima,
na data estipulada no respective Aviso de Cobran9a, fleece a BENEFICIARIA
obrigada a pagar ao BNDES:

a) Pena convencional de 10% (dez por canto) sobre o valor inadimplido, escalonada -
conforme especificado abaixo:

N° de Dias Uteis de Atraso Pena Conventional

1 (urn) 1% (urn por cento)
2 (dois) 2% (dois por canto)
3 (tres) 3% Wes por cento)
4 (quatro) 4% (quatro por canto)
5 (time) 5% (cinco por cento)
6 (seis) 6% (seis por cento)
7 (sete) 7% (sete por cento)
8 (oito) 8% (oito por cento)
9 (nova) 9% (nova por canto)
10 (dez) ou mais 10% (dez por cento)

b) Juros de Mora: de 1% (urn por canto) ao ano, incidentes sobre o saldo devedor
vencido acrescido da Pena Conventional, calculado dia a dia, de acordo corn o
sistema proporcional.

11.9 — A BENEFICIARIA obriga-se a comunicar ao BNDES as hip:Recce de extinceo ou
cancelamento, bem como, toda a qualquer alteracao ou situacão de inadimplencia
ocorrida no CONTRATO COMERCIAL.

11.10 - A BENEFICIARIA obriga-se a pagar a comissdo eventualmente devida ao BANCO
MANDATARIO.
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•

11.11 - A BENEFICIARIA obriga-se a comunicar qualquer fato superveniente que venha
ou possa vir a alterar a situacão disposta nas alineas (c), (d), (e) e (f) do item 3.4 da
Clausula Terceira.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL E JURISDICAO

12.1 - O presente CONTRATO e as obrigacdes dele decorrentes reger-se-ao pieta
legislagao brasileira.

12.2	 eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, pars
dirimir quaisquer controversies decorrentes deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CORRESPONDENCIAS

13.1 - Qualquer corriunicacao relative a este CONTRATO devera ser encaminhada por
carte ou fax pare os seguintes enderecos:

BNDES:
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
NC: Area de Comercio Exterior
Av. Reptiblica do Chile, 100
Rio de Janeiro - RJ
BRASIL
CEP 20031-917
Tel.: + 55 21 2172-6541
Fax: + 55 21 2172 6217

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A..
NC: Sr. Carlos Napoleao
Praia de Botafogo, n° 300, 11° andar
Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
BRASIL
CEP 22250-040
Tel.: + 55 21 2559-3099
Fax: + 55 21 2559-3297

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CESSAO

14.1 - 0 BNDES podera ceder a terceiros, total ou parcialmente, Seus direitos e/ou
obrigacOes previstos neste CONTRATO, corn posterior not cacao as dethais PARTE,S. A
BENEFICIARIA sere notificada pelo BNDES. da decisao de cosset). A BENEFICIARIA
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podera ceder a terceiros seus direitos e/ou obrigagfies decorrentes deste CONTRATO,
desde que previamente autorizada por escrito pelo BNDES.

14.2 -. Fica expressamente estapelecido que o BNDES ceders a União da RepOblica
Federative do Brasil, em caso de acionamento do Seguro de Credit° a Exportacao
mencionado no item 8.1 da Clausula Oitava, sem previo consentimento
BENEFICIARIA, os seus direitos e/ou obrigagOes previstos neste CONTRATO e not
TiTULOS DE CREDITO, sem prejuizo da obrigacão de notificacão na forma do item 14.1
desta ClausUla.

Este CONTRATO obriga as PARTES e seus sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vies, de igual teor e Para
urn so efeito, na presence das testemunhas abaixo assinadas.

As foihas do presente Instrumento são rubricadas por Raquel Hernandez Ferreira,
advogada do BNDES, por autorizacfici do(s) representante(s) legal(is) que o assina(M).

Rio de Janeiro, Og de	 de 2012.

Pei° BANCO NACIONAL DE DESEN LVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES

wiz Eduardo Metro
Meter

Luciano Coullnhe
President*

Nome:
Cargo: o:

Pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA.

Nome:
Cargo:

,AfAr
11/

sirAso ugu Mob
e'r	 CPF. 4.467.377-91

Frost:n.101'

Nome:
Cargo:

S/This".07-4 
Rachel Lea lie Almeida Santos

CPF: 367.018.905-04
Procurador

Testemunhas:

ALAIst	 /11.:.4

Nome: , 41114 -Zinn Ate

R.G.:	 OS-0 Oft	 CAT

2	 14	 AO.
ti"Filen.f,cz ome:	 (Mk 0\14)0ZA

R.G.:	 k.k work
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ANEXO I

BILL OF EXCHANGE

US$ 	

On 	 , for value received, pay against this only set of bill of exchange to
the order of 	 the sum of 	  Dollars of the United States
of America and 	  cents, effective payment to be made in Dollars of the
United States of America only, without deduction for and free of any taxes, impost, levies
or duties present or future of any nature under the laws of 	 ,or any
political subdivision thereof or therein.
This bill of exchange is payable at 	

•
Drawn on:	 Exporter:

Accepted:

Per aval for account of 	

(VERSO)

Reembolso atravas do Convanio de Pagamentos e Craditos Reciprocos sob o COdigo de
Reembolso 	
Esta Letra prover de exportacao de 	
Pais importador: 	
Pais exportador: Brasil
Data de embarque: 	
Valor US$: 	
Data do aval: 	

Pay to the order of Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social - BNDES,
without recourse.

On 	

16
UN

Rsclut i Her ridez Ferro«.
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ANEXO II
MODEI:0 DO DOCUMENTO FRIGID° PELAS CLAUSULAS 33 ALINEA (E) E 11A ALINEA (B)

QUADRO OE AVANCO FIEND E DE AVANO3 FINANCEIRO

PROJETO:
oxpertedon
keportadon

Mink Reforests

Valor Contrato Comacial tuS0):
Data de Ossinathra do Cootrato Comerclal:
CNN da ordem at Inklo:
Valor Contrato de Amadei. mento BODES (USD):
Falura NM:
Ularac10 Nm:

CONTMTO COMERCIAL	 Peso
ERPORTADOES IMASILEPAS WSW otnos GASTOS /USD/ TOTAL WO

Vidor %	 Antedpo VS. %	 Antedeo Contras Cabral Madam
To	 ,

Na
ma
ma
mot
ao
sa
ex
ex

si

TOTAL. CONTRATOCOMMLIM.

YAWNS ACUMULADOS PERIODO ANTEMOR Vag Inns
Amontrono
do Anted.°

f
Valor Mut°

Mennen°
do Antecbo

Mainniodo
Penedo Assam

Na
re
ee
is
ma
ad:
ma
ma
mo
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Erro! Mo possh el criar obietos a partir de cedigos de cameo de Olen°. 
ANEXO III

Erro! NA° é passive' criar obietos a partir de mangos de campo de Wide.
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ANEXO IV

REQUISITOS DAS FATURAS EMITIDAS PELA BENEFICIARIA

r	 '

1) Requisitos cornuns a todas faturas

Referenda ao PROJETO para o qual sera° destinados os BENS E
SERVICE:3S;

Referenda ao IMPORTADOR e/ou DEVEDOR do CONTRATO;

a Referencia ao desconto de adiantamento conforme CONTRATO
.COMERCIAL (antecipo) caso aplicavel;

Referenda ao domicilio da BENEFICIARIA; e

Data de emissao e nOrnero da Fatura.

•
2) Requisitos especificos as faturas de adiantamento de recursos

Referenda a(s) clausula(s) do CONTRATO COMERCIAL qua rege(m) a
concessao do adiantamento;

Apresentacao da fatura original; e

c. Aposicao da expressao "De acordo" pelo IMPORTADOR no corpo da fatUra.,

3) Requisitos especificos At faturas de SERVICOS
Descricao detalhada da natureza dos servicos, a qual devere conter a
mesma abertura de servicos medidos constante do documento'relativo ao
Quadro de Avan90 Fisico e de Avanco Financeiro do projeto e do Quadra
Resumo do Certificado.de Medi* do PROJETO;

ApoSicao da expressão "De acordo" pelo IMPORTADOR no corpo da fatura;

Referenda ao Certificado de Medicao que embasou a emissao da fatura; e

Apresentacao da fatura original.

4) Requisitos especificos es faturas de BENS

Emissao no Brasil;

Descricao dos BENS exportados; e

c. Referenda ao fato de que os bens objeto da
Brasil.
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