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CONTRATO DE COLABORA00 FINANCEIRA 
MEDIANTE DESCONTO DE TiTULOS DE 
CREDITO N 2  14.2.0961.1, QUE ENTRE SI FAZEM 
0 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL - BNDES E A 
REPUBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA, COM 
A INTERVENIENCIA DA 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 pUblica 
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 RepUblica do Chile, n 2  100, na RepUblica 
Federativa do Brasil ("BRASIL"), inscrito no CNPJ/MF sob o n 2  33.657.248/0001-89, por seus 
representantes legais abaixo assinados ("BNDES") e, de outro lado, pela REPUBLICA 
BOLIVARIANA DA VENEZUELA ("REPUBLICA"), por intermedio de seu Ministerio del Poder 
Popular de Economia, Finanzas y Banca Publica, corn sede na Av. Urdaneta, corn esquina de 
Carmelitas - Edificio Sede del Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Banca 
Publica, Caracas 1010, Reptiblica Bolivariana da Venezuela, representado pelo Ministro de 
Financas, Sr. Rodolfo C. Marco Torres, devidamente autorizado conforme Decreto 
Presidencial N 2  738, de 16 de janeiro de 2014, publicado no diario oficial da RepUblica 
Bolivariana de Venezuela n° 40.335, de 16 de janeiro de 2014, e pelo Decreto Presidencial n° 
1.213, de 02 de setembro de 2014, publicado no diario oficial da Repriblica Bolivariana de 
Venezuela n' 40.488, de 02 de setembro de 2014, corn a interveniencia da CONSTRUTORA 
NORBERTO ODEBRECHT S.A., sociedade anonima, corn sede na Praia de Botafogo, n 2  300, 
11 2  andar, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n 2  CNPJ: 15.102.288/0001-82, por seus representantes legais ao final 
assinados ("INTERVENIENTE EXPORTADOR"), conjuntamente denominados partes 
("PARTES"); 

CONSIDERANDO QUE: 

a) 	Em 21 de dezembro de 2006, a C.A. Metro de Caracas, empresa priblica devidamente 
constituida sob as leis da RepUblica Bolivariana da Venezuela, ("IMPORTADOR") e o 
INTERVENIENTE EXPORTADOR celebraram contrato MC-3750 ("CONTRATO COMERCIAL") 
para realizacao do Projeto Linha 5 do Metro de Caracas, na RepUblica Bolivariana da 
Venezuela ("PROJETO") tendo sido observados todos os requisitos exigidos pela legislacao da 
Repdblica Bolivariana da Venezuela para a escolha do INTERVENIENTE EXPORTADOR como 
parte co ntratada; 
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b) Para financiamento do PROJETO foi celebrado entre o BNDES e a REPUBLICA, em 
12/11/2009, o CONTRATO DE FINANCIAMENTO n' 09206271; 

c) AID& a assinatura do CONTRATO COMERCIAL, foram realizadas alteracoes na 
concepcao do PROJETO que ampliaram o rol de exportacoes brasileiras originalmente 
previstas e motivaram a celebracao de diversos aditivos ao CONTRATO COMERCIAL. Em 09 
de julho de 2012, foi celebrado o Documento Complementario S.11, que redne todas as 
alteracoes de escopo do CONTRATO COMERCIAL aprovadas ate aquele momento pelo 
Importador ("DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11"); 

d) Com a finalidade de dar suporte ao novo conjunto de exportaciies brasileiras de BENS 
e SERVIcOS surgido, a REPUBLICA e o INTERVENIENTE EXPORTADOR solicitaram que tais 
exportacoes fossem outra vez financiadas pelo BNDES; 

e) 0 Comite de Financiamento e Garantia as Exportacoes (Cofig), comite interministerial 
brasileiro responsavel, entre outras atribuicoes, pela aprovacao do Seguro de Credit() a 
Exportacao emitido pela Uniao Federal da Repdblica Federativa do Brasil, corn lastro no 
Fundo de Garantia a Exportacao - FGE, aprovou a emissao de Seguro de Credit() a 
Exportacao para cobertura do credit() decorrente das exportacoes brasileiras de BENS e 
SERVIcOS, a serem realizadas no ambito do CONTRATO COMERCIAL e do DOCUMENTO 
COMPLEMENTARIO S.11, corn curso no Convenio de Pagamentos e Creditos Reciprocos da 
Associacao Latino-americana de Integracao - ALADI ("CCR"), subscrito pelo Banco Central 
do Brasil e pelo Banco Central da Repdblica Bolivariana da Venezuela, dentre outras 
instituicoes; 

f) 0 BNDES, tendo em vista o interesse em financiar as exportacoes brasileiras a serem 
efetivadas no ambito do CONTRATO COMERCIAL e do DOCUMENTO 
COMPLEMENTARIO S.11, aprovou, sob certas condicoes, a concessao de colaboracao 
financeira para as obras relativas ao DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, a ser 
operacionalizada mediante o desconto de titulos de credito representativos do pagamento a 
prazo das exportacoes dos BENS e SERVIcOS pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR para o 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, corn curso no CCR; 

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

CLAUSULA PRIMEIRA - NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO CONTRATO 

1.1 - 0 presente CONTRATO tern por finalidade o apoio as exportacoes dos BENS e 
SERVIcOS destinados ao DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, no ambito do Produto 
BNDES Exim Pos-Embarque, modalidade supplier credit, mediante o desconto pelo BNDES 
dos titulos de credit() descritos na Clausula Decima Quinta ("TITULOS DE CREDITO"), a 
serem emitidos para o pagamento a prazo das referidas exportaciies e endossados ao BNDES 
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("OPERAcOES DE DESCONTO"), considerando-se (i) o valor de principal de ate US$ 
200.000.000,00 (duzentos milhoes &tares dos Estados Unidos da America) ("CREDITO"), 
equivalente', meramente para fins de referencia a Bs. 1.260.000.000,00 (urn bilhao, duzentos 
e sessenta milhoes de bolivares), correspondentes a ate 100% (cem por cento) do preco dos 
BENS e SERVIcOS a serem exportados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, no INCOTERM 
pactuado, e (ii) os juros cobrados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR a REPUBLICA a taxa 
estipulada na Cldusula 5.1. 

1.2 - Somente sera() considerados elegiveis para refinanciamento os BENS e SERVIcOS a 
serem exportados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR e adquiridos pelo IMPORTADOR 
destinados ao DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11. 

(i) 1.2.1 - Os BENS refinanciados deverao atender aos criterios de elegibilidade 
do BNDES e, caso aplicavel, ser credenciados para o Produto BNDES Finame. 

1.2.2 - 0 valor total dos BENS exportados devera representar, no minim°, 
US$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhoes de Mares dos Estados Unidos da America), 
equivalente, meramente para fins de referencia a Bs. 233.100.000,00 (duzentos e trinta e 
tres milhOes e cem mil bolivares), observado o disposto nos itens 18.4 e 18.5 da Clausula 
Decima Oitava deste CONTRATO. 

1.2.3 - Dentro do valor minim° estabelecido no item 1.2.2, sera exigida a exportacao de 
equipamentos no valor de US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de Mares dos 
Estados Unidos da America), equivalente, meramente para fins de referencia a Bs. 
157.500.000,00 (cento e cinquenta e sete milhoes e quinhetos mil bolivares), observado 
o disposto nos itens 18.4 e 18.5 da Clausula Decima Oitava deste CONTRATO. 

1.2.4 - Uma vez que a soma dos valores das faturas objeto de desembolso a titulo de 
exportacao de SERVIcOS alcancem US$ 163.000.000,00 (cento e sessenta e tres milhoes 
de &dares dos Estados Unidos da America), equivalente, meramente para fins de 
referencia a Bs. 1.026.900.000,00 (urn bilhao, vinte e seis milhoes e novecentos mil 
bolivares), o BNDES poderd suspender os desembolsos relativos a exportacao de 
SERVIcOS, corn base no item 11.2 da Clausula Decima Primeira. 

1.2.5 - Os servicos deverao estar classificados na seguinte NBS: 1.0103.20.00 - Servicos 
de construcao de estradas ferreas.. 

1.3 - Os recursos decorrentes da colaboracao financeira objeto do presente CONTRATO sao 

fixados ern dolares dos Estados Unidos da America e os pagamentos decorrentes deste 
CONTRATO, incluindo principal e juros, deverao ser feitos pela REPUBLICA nesta moeda e 
na forma prevista neste CONTRATO, nao havendo qualquer alteracao dos valores em dolares 

1 
Todas as conversoes para bolivares realizadas no presente CONTRATO dizem respeito ao artigo 130 da Lei do 

Banco Central da Venezuela. 0 valor do credit() nap sofrera qualquer alteracdo em razdo de eventuais variacbes 
cambiais, sendo a divida expressa em Mares dos Estados Unidos da America. 
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dos Estados Unidos da America, em decorrencia de variacao cambial. 

1.4 - Os recursos decorrentes da colaboracao financeira objeto do presente CONTRATO nao 
poderao ser utilizados para finalidade diversa da estipulada nesta Clausula, em especial para o 
pagamento de: 

(a) impostos, tarifas alfandegarias, contribuicoes, comissoes e quaisquer outras 
taxas ou tributos devidos na RepUblica Bolivariana da Venezuela ou em terceiros 
paises; e 

(b) gastos de qualquer natureza a serem realizados na RepUblica Bolivariana da 
Venezuela, ou em terceiros paises. 

1.5 - A REPUBLICA assume, neste ato, que é a responsavel, de forma irrevogavel, pelas 
obrigacoes financeiras decorrentes do CONTRATO COMERCIAL e do DOCUMENTO 
COMPLEMENTARIO S.11 que constituem objeto do presente CONTRATO, conforme 
definido no item 1.1 desta Clausula, em que pese nao ser a importadora dos BENS e 
SERVIcOS exportados do Brasil, no ambito do CONTRATO COMERCIAL e do 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11. 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE UTILIZACAO E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 

2.1 - 0 prazo de utilizacao dos recursos decorrentes da colaboracao financeira objeto do 
presente CONTRATO é de ate 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do primeiro 
faturamento de BENS e SERVIcOS, findo o qual estara o BNDES desobrigado de efetuar 
qualquer liberacao de recursos no ambito deste CONTRATO. 

2.2 - 0 CREDITO sera colocado a disposicao da REPUBLICA e sera liberado ao 
INTERVENIENTE EXPORTADOR, no Brasil, em moeda corrente nacional brasileira, 
parceladamente, mediante o desconto dos TITULOS DE CREDITO, apps o cumprimento das 
condiceies precedentes previstas na Clausula Quarta, de acordo com o faturamento de BENS 
e SERVIcOS prestados para o DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11. 

2.2.1 - Os recursos sera() liberados em dia util na cidade do Rio de Janeiro, por 
intermedio de instituicao financeira autorizada a operar corn o Sistema BNDES, a ser 
indicada pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR ("BANCO MANDATARIO"), devendo o 
BANCO MANDATARIO transferir ao INTERVENIENTE EXPORTADOR os valores 
liberados pelo BNDES em razao das OPERACOES DE DESCONTO ate, no maxima o 
primeiro dia iitil seguinte a data de sua liberacao pelo BNDES. 

2.3 	0 BNDES podera, a seu exclusivo criteria mediante notificacao por escrito a 
REPUBLICA, cancelar a presente colaboracao financeira, caso nao sejam integralmente 
cumpridas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data de assinatura 
deste CONTRATO, as condicoes precedentes para a primeira liberacao de recursos no 

4 

BNDES 

Le
i 1

2.
52

7/
20

11

Fo
rn

ec
id

o 
po

r S
IC

 - 
B

N
D

ES



BNDES Rebll Ki01-/ UC 06ebbl./. G11 11J1 ef:M UV VIDLC1110 171,11JCV, V01 1.00 UCOLC VV111.101,, L7011,‘, 1111011U01.01 1V 

Garantidores 
Unidade gestora: ABUDECEX2 e AEX/JUCEX 

Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit() N° 14.2.0961.1 

ambito das OPERAcOES DE DESCONTO estipuladas na Cldusula Quarta, observado o 
disposto na Cldusula Setima. 

2.4 - 0 BNDES processard, a cada mes, apenas 1 (um) desembolso referente a faturamento 
correspondente a period° ndo inferior a trinta dias corridos, o qual devera ser requerido por 
meio de pedido de liberacao acompanhado de documentacdo consolidada mensal. 

2.4.1. 0 BNDES poderd fazer mais de um desembolso por mes, caso os pedidos de 
liberacdo apresentados sejam referentes a faturamentos de periodos distintos. 

CLAUSULA TERCEIRA - DECLARAcOES 

3.1 - A REPUBLICA declara, neste ato, que: 

(a) foram concedidas, de acordo com a legislacao aplicavel da RepLiblica Bolivariana da 
Venezuela, todas as autorizaceies constitucionais, legais, regulamentares e estatutdrias 
requeridas para a formalizacao deste CONTRATO, inclusive no que tange a representacao da 
REPUBLICA e a validade, eficdcia e exequibilidade deste CONTRATO e dos TITULOS DE 
CREDITO; 

(b) a assinatura deste CONTRATO e o cumprimento das obrigacoes dele decorrentes tido 
conflitam corn, nem resultardo em violacao de tratado, acordo, contrato ou outro instrumento 
de que a REPUBLICA ou o IMPORTADOR sejam partes ou ao qual a REPUBLICA ou o 
IMPORTADOR estejam vinculados ou os ativos da REPUBLICA possam estar sujeitos; bem 
como de decisao judicial ou administrativa, de dispositivo constitucional, legal ou 
regulamentar na RepLiblica Bolivariana da Venezuela; ou de qualquer obrigacao de sua 
responsabilidade; 

(c) a validade, a eficdcia, a exequibilidade e a admissibilidade como prova deste 
CONTRATO e dos TITULOS DE CREDITO na Reptiblica Bolivariana da Venezuela dispensam 
o seu arquivamento, traducao e o registro ou protocolo na Reptiblica Bolivariana da 
Venezuela, ou o pagamento de qualquer imposto de selo, taxa de registro, encargo ou tributo 
semelhante; 

(d) as obrigacoes assumidas neste CONTRATO e nos TITULOS DE CREDITO sao 
constituidas como liquidas e certas e sao validas, eficazes e exigiveis, segundo a legislacao da 
RepLiblica Bolivariana da Venezuela, e foram ou serao cumpridos todos os procedimentos e 

concedidas todas as autorizacoes necessarias ao registro da divida decorrente da colaboracao 
financeira objeto deste CONTRATO e ao registro dos TITULOS DE CREDITO no CCR; 

(e) esta plena e legalmente autorizada a efetuar pagamentos em moeda estrangeira, tanto 

de principal, quanto de juros, encargos, comissOes e demais despesas decorrentes deste 
CONTRATO, de acordo corn a legislacao de RepOblica Bolivariana da Venezuela; 
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(f) sem prejuizo da obrigacao prevista na Clausula Decima Nona, nao ha exigencia de 
deducao ou desconto na fonte decorrentes da assinatura, da emissao °tido cumprimento das 
obrigacOes decorrentes deste CONTRATO e dos TITULOS DE CREDITO, incluindo os 
pagamentos a serem efetuados em favor do BNDES, em razao dos referidos documentos, 
bem como nao ha incidencia de qualquer tributo de responsabilidade do BNDES sobre tal 
assinatura, emissao, performance ou pagamento, de acordo com a legislacao em vigor na 
Repdblica Bolivariana da Venezuela; 

(g) salvo quanto as obrigacoes que gozem de privilegio legal, as obrigacoes de pagamento 
decorrentes da colaboracao financeira objeto deste CONTRATO e dos TITULOS DE 
CREDITO e correspondentes demandas judiciais ou administrativas encontram-se em 
igualdade de condic5es corn todas as outras obrigacoes de pagamento de responsabilidade 
da REPUBLICA, nao havendo preferencia na liquidacao de seus creditos, de acordo corn a 
legislacao em vigor na Rept.iblica Bolivariana da Venezuela; 

(h) a eleicao da legislacao brasileira como aplicavel ao presente CONTRATO e valida, esti 
em conformidade corn a legislacao da Reptiblica Bolivariana da Venezuela e sera reconhecida 
e aplicada pelos orgdos jurisdicionais da Repdblica Bolivariana da Venezuela; 

(i) assume o compromisso de sujeitar-se a jurisdicao brasileira, garantindo que as 
sentencas proferidas por autoridades judiciarias brasileiras serao reconhecidas e executadas 
pelas cortes da Repdblica Bolivariana da Venezuela, sem reexame do merito; 

(j) segundo as leis vigentes na Reptiblica Bolivariana da Venezuela, nao é necessario que 
o BNDES seja licenciado, habilitado ou de outra forma autorizado a exercer atividades 
comerciais na Repdblica Bolivariana da Venezuela para celebracao e cumprimento deste 
CONTRATO e exercicio de seus direitos; 

(k) o BNDES nab é, nem sera considerado residente, domiciliado ou exercendo atividades 
na Repdblica Bolivariana da Venezuela em razao da celebracao, do cumprimento ou da 
exigibilidade do presente CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO; 

(I) 	o procedimento que determinou a escolha e a contratacao direta do INTERVENIENTE 
EXPORTADOR pelo IMPORTADOR e a assuncao da divida pela REPUBLICA, é legal e valid° 
de acordo com as leis da Repdblica Bolivariana da Venezuela; 

(m) tern ciencia de que o Brasil é signatario da Convencao sobre o Combate da Corrupcdo 
de Funcionarios Pdblicos Estrangeiros em Transacoes Comerciais Internacionais concluida ern 
Paris, em 17 de dezembro de 1997, e que as condutas de corrupcdo ativa em transacao 
comercial internacional e trafico de influencia em transacao comercial internacional sao 

crimes tipificados pelo Codigo Penal Brasileiro; 

(n) tem ciencia de que pessoas juriclicas, brasileiras ou estrangeiras, podem ser 

responsabilizadas, administrativa e civilmente, pela pratica de atos lesivos a administracao 
publica, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimonio public°, contra principios 
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da administracao ptiblica ou contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, nos 
termos da Lei 12.846 de 1 2  de agosto de 2013; 

(o) eventuais divergencias ou demandas decorrentes do CONTRATO COMERCIAL, do 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.1 1 ou outros instrumentos juridicos celebrados para a 
execucao do PROJETO nao dispensarao a REPUBLICA do fiel cumprimento das obrigacoes 
assumidas neste CONTRATO ou nos TITULOS DE CREDITO; 

(p) inexiste qualquer inadimplemento em relacao as obrigacoes de responsabilidade da 
Reptiblica Bolivariana da Venezuela, ou de qualquer de seus entes, em contratos ou 
instrumentos que consubstanciem endividamento em moeda estrangeira; 

(q) nao ha qualquer acao contra a REPUBLICA que possa afetar material e adversamente o 
cumprimento das obrigaci5es estabelecidas neste CONTRATO ou nos TITULOS DE CREDITO; 

(r) o PROJETO para o qual se destinam os BENS e SERVIcOS financiados no ambito deste 
CONTRATO atende a todas as normas aplicaveis em vigor na Rept.iblica Bolivariana da 
Venezuela, em especial as normas relativas a questoes socioambientais; e 

(s) todas as declaracoes prestadas neste CONTRATO sao verdadeiras e completas e, apps 
sua emissao, aplicar-se-ao, sem restricoes, aos TITULOS DE CREDITO, e que nao tern 
conhecimento de quaisquer fatos ou circunstancias relevantes que nao tenham sido 
expressamente declaradas neste instrumento e que, se conhecidos, poderiam afetar 
adversamente a decisao do BNDES quanto a concessao da colaboracao financeira ou 
capacidade da REPUBLICA de cumprir as obrigacoes decorrentes deste CONTRATO e dos 
TITULOS DE CREDITO. 

3.2 - As declaracoes constantes do item 3.1 desta Clausula sao prestadas em carater 
continuado e considerar-se-do ratificadas a cada liberacao e/ou cumprimento das obrigacoes 
financeiras da REPUBLICA, nos termos deste CONTRATO. 

3.3 - A REPUBLICA assume, neste ato, a obrigacao de informar imediatamente ao BNDES 
qualquer ocorrencia que, de alguma forma, impacte nas declaracoes acima, sem prejuizo de o 

BNDES poder exercer seus direitos contidos na Clausula Decima Primeira. 

3.4 - Nao obstante o disposto na alinea (f) do item 3.1, desta Clausula em caso de incidencia 
de tributo, a REPUBLICA estard sujeito ao cumprimento das obrigacoes referidas na Clausula 
Decima Nona. 

CLAUSULA QUARTA - CONDICOES PRECEDENTES A UTILIZA00 DOS RECURSOS 

4.1 - Para a liberacao de recursos no ambito das OPERAOES DE DESCONTO deverao ser 
cumpridas as condicoes estipuladas nesta Clausula, todas de forma satisfatoria para o BNDES. 
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4.2 - A primeira liberacdo de recursos estd condicionada ao cumprimento das obrigacoes 
previstas nos itens 4.3 e 4.4 desta Cldusula, alem do recebimento, pelo BNDES, dos 
documentos a seguir relacionados, em termos satisfatorios para o BNDES: 

(a) uma copia devidamente notarizada e consularizada do CONTRATO COMERCIAL, dos 
demais documentos que o modifiquem e do respectivo DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 
S.11, incluindo uma copia autenticada de todos os seus anexos, celebrado entre o 
IMPORTADOR e o INTERVENIENTE EXPORTADOR para o fornecimento dos BENS e 
SERVIcOS a serem utilizados na realizacao do DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, 
cujos termos deverao ser cornpativeis corn o presente CONTRATO; 

(b) uma via original deste CONTRATO devidamente assinada pelas PARTES, na qual as 
assinaturas da REPUBLICA tenham sido devidamente notarizadas e consularizadas e as firmas 
dos representantes do INTERVENIENTE EXPORTADOR devidamente reconhecidas em 
carton() de notas; 

(c) uma copia simples das Condicoes Gerais e copia autenticada das Condicoes Particulares 
do Certificado de Garantia de Cobertura de Seguro de Credito a Exportacdo mencionado na 
Cldusula Decima Quarta, refletindo todos os termos e condicoes do financiamento objeto deste 
CO NTRATO; 

(d) uma via original das Condicoes Especiais do Certificado de Garantia de Cobertura de 
Seguro de Credito a Exportacdo relativo a operacao mencionado na Clausula Decima Quarta, 
mediante o qual o INTERVENIENTE EXPORTADOR cede em favor do BNDES os direitos 
decorrentes do referido Certificado de Garantia; 

(e) original do Termo de Adesab ao Contrato de Administracao de Recursos Financeiros 
n 2  12.4.0046.1, firmado entre o BNDES e instituiciies financeiras que atuam como bancos 
mandatarios do Sistema BNDES, em 05 de abril de 2012, devidamente assinado pelo BANCO 
MANDATARIO e pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR. Na hipotese de o BANCO 
MANDATARIO da operacao nab ser parte do Contrato anteriormente descrito deverd ser 
celebrado aditivo ao referido Contato de Administracao de Recursos Financeiros n 2 

 12.4.0046.1, para neste incluir o BANCO MANDATARIO como parte; 

(f) copia de todos os documentos e autorizacoes estatutdrias e, caso aplicdvel, 
governamentais, exigidas pela legislacao da Republica Bolivariana da Venezuela , para a 
formalizacao, legalidade, validade, eficacia e exequibilidade deste CONTRATO, dos TITULOS 
DE CREDITO e demais instrumentos juridicos pertinentes a opera*, bem como para o 
cumprimento, pela REPUBLICA, das obrigacoes neles estipuladas; 

(g) pareceres jurfdicos, devidamente notarizados e consularizados, emitidos de acordo 
corn a legislacao da RepUblica Bolivariana da Venezuela, em termos satisfatorios para o 
BNDES, observado o que segue: 

deverd ser emitido urn parecer, pelo orgao competente a opiniar em nome da 

FINANCIADA, atualmente denominado Consultoria Jurfclica da Oficina Nacional 

8 	

BAIDES 

Asexan m Lap Vitt 
Advogada 

Le
i 1

2.
52

7/
20

11

Fo
rn

ec
id

o 
po

r S
IC

 - 
B

N
D

ES



Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEYJJUCEX 

Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Thulos De Credit° N° 14.2.0961.1 

de Credit° Publico , que, entre outras informacoes julgadas necessdrias pelo 
BNDES: 

(i) ateste o cumprimento de todas as condicoes legais e estatutarias para que a 
REPUBLICA celebre o presente CONTRATO, bem como os demais instrumentos 
juridicos relativos ao presente financiamento, aferindo, inclusive, os poderes de seus 
representantes legais; 

(ii) ateste que todas as autorizacoes legais e regulamentares exigidas para a 
celebracdo, legalidade, validade, eficAcia e exequibilidade deste CONTRATO e dos 
TITULOS DE CREDITO, bem como dos demais instrumentos juridicos relativos a este 
financiamento, foram devidamente obtidas, de acordo corn a legislacdo da RepLiblica 
Bolivariana da Venezuela. 0 parecer deverd afirmar expressamente que as obrigacoes 
da REPUBLICA estao devidamente registradas como divida pdblica; 

(iii) certifique queas obrigacoes assumidas pela REPUBLICA no presente 
CONTRATO ou nos TITULOS DE CREDITO sao legais, vdlidas, eficazes e exequiveis, 
na-o contrariando a Constituicao, tampouco qualquer lei ou regulamento em vigor na 
Reptiblica Bolivariana da Venezuela; 

(iv) ateste quern sao os representantes da REPUBLICA que possuem poderes para 
assinar os documentos exigidos como condicao para cada liberacdo; 

(v) certifique a legalidade, validade, eficdcia e exequibilidade da eleicao de foro e 
de legislacao aplicdvel, de acordo corn a legislacdo da Rept_iblica Bolivariana da 
Venezuela; 

(vi) informe os procedimentos e requisitos necessdrios para a execucao de 
sentencas judiciais estrangeiras perante o Poder Judicidrio da Republica Bolivariana da 
Venezuela, inclusive confirmando a inexistencia de reexame de merit° de sentencas 
proferidas no Brasil; 

(viii) ateste que o projeto descrito no CONTRATO COMERCIAL e no DOCUMENTO 
COMPLEMENTARIO S.11, celebrados entre o INTERVENIENTE EXPORTADOR e o 
IMPORTADOR corresponde ao PROJETO referido neste CONTRATO; 

(ix) informe se o modelo do TITULO DE CREDITO anexo ao presente CONTRATO 
representa titulo executivo contra a REPUBLICA na RepCiblica Bolivariana da 
Venezuela e quais sao os requisitos e prazos para execucao; 

(x) informe quern tern atribuicao para reconhecimento das firmas dos signatarios 
dos documentos a serem emitidos em razao do presente CONTRATO, em substituicao 
a notarizack, e se a assinatura de quem efetuard o reconhecimento é consularizdvel. 

(xi) identifique o dispositivo legal que exige que conste a equivalencia em bolivares 

dos valores objeto do presente CONTRATO e conclua que a men* é meramente 
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Contrato De Colaboragdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit() N° 14.2.0961.1 

para fins de referencia, de forma que todos os pagamentos devem ser efetuados pela 
REPUBLICA em Mares dos Estados Unidos da America e nao estao sujeitos a variacao 
cambial. 

(xii) identifique o dispositivo legal que impede que a REPUBLICA renuncie a sua 
imunidade. 

(xiii) informe que nao tem atribuicao para opinar sobre aspectos relativos ao 
IMPORTADOR e, portanto, nao pode opinar sobre os itens mencionados na alinea II, 
abaixo. Caso considere ter atribuicao, o parecer tambern devera abordar os referidos 
itens. 

II 	deverd ser emitido um parecer, pelo advogado habilitado a opinar em nome do 
IMPORTADOR, que, entre outras informacoes julgadas necessarias pelo 
BNDES: 

(i) ateste o cumprimento de todas as condicoes legais e estatutdrias para que o 
IMPORTADOR celebre o CONTRATO COMERCIAL, aferindo, inclusive, os poderes de 
seus representantes legais; 

(ii) ateste que todas as autorizacOes legais e regulamentares exigidas para a 
celebracao, legalidade, validade, eficdcia e exequibilidade do CONTRATO 
COMERCIAL, foram devidamente obtidas, de acordo corn a legislacao da Republica 
Bolivariana da Venezuela; 

(iii) ateste quem sao os representantes do IMPORTADOR que possuem poderes 
para assinar os documentos exigidos como condicao para cada liberacao; 

(iv) certifique que o procedimento que determinou a escolha e a contratacao do 
INTERVENIENTE EXPORTADOR pelo IMPORTADOR é legal e vdlido de acordo corn 
as leis da Reptiblica Bolivariana da Venezuela, nao contrariando a Constituicao, 
tampouco qualquer lei ou regulamento em vigor na Reptiblica Bolivariana da 

Venezuela; e 

(v) ateste o cumprimento da legislacao socioambiental local, afirmando que todas 
as licencas e autorizacoes ambientais foram concedidas, nao existindo qualquer outra 
exigencia ambiental necessaria. 

(h) 	documento(s) revestidos(s) das formalidades legais aplicaveis, que evidencie(m) a a 
autorizacao para os signatarios deste CONTRATO, dos TITULOS DE CREDITO e das 
Autorizaclies de Desconto assind-los em nome da REPUBLICA; bem como documento(s) que 

comprove(m) a outorga de poderes aos signatarios dos demais documentos decorrentes 
deste CONTRATO para assina-los em nome do IMPORTADOR. Os documentos deverdo ser 
acompanhados de cartao de autografos dos representantes da REPUBLICA e do 
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Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit° N° 14.2.0961.1 

IMPORTADOR que, de acordo corn os pareceres legais mencionados na alinea "g" acima, 
tenham poderes para assinar, respectivamente, as Autorizae5es de Desembolso, as faturas 
comerciais e os demais documentos exigidos para a utilizaedo do CREDITO; 

(i) comprovaedo do pagamento integral da Comissao de Administraedo do BNDES 
("COMISSAO DE ADMINISTRAcA0") mencionada na Cldusula Setima; 

(j) Registro de Operaedo de Credit° - RC, relativo a presente operaedo, a ser obtido pelo 
INTERVENIENTE EXPORTADOR, observadas as formalidades legais e evidenciando a 
autorizaedo para a exportaedo dos BENS e SERVIcOS, indicando os termos financeiros deste 
CONTRATO, o qual deverd apresentar o termo "deferido" no campo "status"; 

(k) copia autenticada do contrato celebrado entre o INTERVENIENTE EXPORTADOR e 
empresa de consultoria externa brasileira, cujo objeto seja a verificaedo e certificaedo da 
efetiva exportaedo de BENS e SERVIcOS financiados no ambito deste CONTRATO, em 
termos satisfatorios para o BNDES, nos termos da Cldusula Decima Oitava; 

(I) 	modelo de Quadro de Avanco Fisica e de Avanco Financeiro elaborado pelo 
INTERVENIENTE EXPORTADOR, considerados os parametros constantes no Anexo III, em 
termos satisfatorios ao BNDES, que deverd manifestar sua anuencia, inclusive, por meio 
eletronico de comunicaedo; 

(m) primeiro relatório de acompanhamento das exportaeoes, elaborado pela empresa de 
consultoria independente, de forma satisfatoria para o BNDES, nos termos do item18.1, "b" 
da Cldusula Decima Oitava, corn descried° detalhada das obras em andamento; 

(n) declaraedo, notarizada e consularizada, emitida pelo IMPORTADOR, nos termos do item 
24.1 da Cldusula Vigesima Quarta deste CONTRATO; 

(o) outros documentos e/ou autorizaeoes julgados necessdrios, a criteria do BNDES, para 
a forrnalizaedo, legalidade, validade, eficdcia e exigibilidade da presente colaboraedo 
financeira. 

4.3 - Constitui condicdo para todas as liberacoes de recursos, inclusive a primeira, o 
recebimento, em termos satisfatorios para o BNDES, dos seguintes documentos: 

(a) TITULOS DE CREDITO de principal e juros mencionados na Cldusula Decima Quinta, 

emitidos na forma do Anexo II deste CONTRATO pela REPUBLICA em favor do 

INTERVENIENTE EXPORTADOR, devidamente cursados no CCR, e endossados em favor do 
BNDES; 

(b) comprovante do pagamento do premio do Seguro de Credit° a Exportaedo referido no 

item 14.2 da Cldusula Decima Quarta; 
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Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit° N° 14.2.0961.1 

(c) comprovacdo do pagamento das DESPESAS mencionadas na Cldusula Oitava, 
eventualmente incorridas pelo BNDES, caso aplicavel; 

(d) uma via original da Autorizacao de Desconto ("AUTORIZA00 DE DESCONTO"), na 
forma do Anexo I, emitida pela REPUBLICA, numerada em ordem sequencial Unica, em favor 
do INTERVENIENTE EXPORTADOR, mencionado o nUmero da fatura comercial a que 
corresponda; 

(e) original da fatura comercial dos BENS e SERVIcOS, indicada nos correspondentes 
TITULOS DE CREDITO e na AUTORIZA00 DE DESCONTO, devidamente aprovada e corn 
o aceite do IMPORTADOR aposto na fatura, identificando o componente a que se destina, 
conforme DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, observado o disposto no Anexo IV; 

(f) no caso dos desembolsos relativos as exportacOes de BENS, Registro(s) de Exportacdo 
- RE devidamente averbado(s) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, vinculados ao 
Registro de Operacao de Credito - RC mencionado na alinea (j) do item 4.2 desta Cldusula, 
bem como c6pia dos respectivos Conhecimentos de Embarque, evidenciando o valor dos 
BENS exportados, respeitando os requisitos do Seguro de Credit° a Exportacao; 

(g) no caso dos desembolsos relativos as exportacoes de BENS, planilha contendo a 
relacao dos Registros de Exportacdo - RE dos BENS financiados, elaborada pelo 
INTERVENIENTE EXPORTADOR, mencionando o nUrnero da fatura comercial correspondente 
e detalhando os BENS exportados, corn os respectivos indices de nacionalizacdo, valores, 
datas de embarque, NCM, fabricantes e/ou fornecedores no Brasil, observada, caso aplicdvel, 
a necessidade de credenciamento dos mesmos para o Produto BNDES FINAME, conforme 
item 1.2.1 da Cldusula Primeira; 

(h) Registro de Operacao de Credit() - RC, relativo a presente operacao, a ser obtido pelo 
INTERVENIENTE EXPORTADOR, observadas as formalidades legais e as condicaes do 
financiamento, caso haja qualquer alteracdo no RC mencionado na alinea (j) do item 4.2 desta 
Cldusula ; 

(i) Ultimo relatorio de acompanhamento das exportacoes exigivel nos termos da Clausula 

Decima Oitava, relativo a exportacao dos BENS e SERVIcOS, juntamente corn o parecer 

emitido por empresa de consultoria externa brasileira, em cumprimento ao disposto no item 
18.1 da Clausula Decima Oitava; 

(j) Quadro de Avanco Fisico e de Avanco Financeiro exigivel nos termos da Clausula 
Decima Oitava, ernitido pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, corn o "de acordo do 
IMPORTADOR, indicando os SERVIcOS prestados, os percentuais de avanco fisico do 

PROJETO e os valores correspondentes, e o numero da respectiva fatura comercial, a fim de 

que os eventos relacionados possam ser claramente identificados, conforme disposto no item 

18.2 da Clausula Decima Oitava e observada a minuta aprovada pelo BNDES no termos da 

alinea (I) do item 4.2 desta Clausula; 
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Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit() N° 14.2.0961.1 

(k) 	Ultimo relatorio de avanco fisico e de avanco financeiro do PROJETO exigivel nos 
termos da Clausula Decima Oitava, visado pelo IMPORTADOR, observado o disposto no 
item 18.3 da Cldusula Decima Oitava; 

(I) 
	

caso haja qualquer alteracao em relacao aos signatarios dos documentos mencionados 
na alinea (h) do item 4.2, comprovacao de outorga de poderes aos novos signatdrios, 
acompanhada dos respectivos cartOes de autografos; 

(m) 	apresentacao, pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, de Certidao Negativa de Debit° - 
CND ou de Certiddo Positiva de Debitos corn Efeitos de Negativa - CPD-EN, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, vdlida ate a data de transferencia de recursos para o 
INTERVENIENTE  EXPORTADOR; 

(n) 	observancia dos criterios de elegibilidade do Produto BNDES Exim Pos-embarque em 
relac5o a todos os BENS e SERVIcOS e quanto aos BENS, quando se tratar de mAquinas e 
equipamentos, dos criterios de cadastramento estabelecidos pelo BNDES; e 

(o) 	declaracao emitida pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR acerca do cumprimento das 
obrigacOes socioambientais relativas ao PROJETO, impostas pelos orgdos e/ou entidades 
competentes na Repdblica Bolivariana da Venezuela, conforme legislacao vigente na RepUblica 
Bolivariana da Venezuela aplicavel ao PROJETO, que, dentre outras informacoes consideradas 
relevantes pelo BNDES, ateste que: 

i. foram obtidas, e se encontram validas, todas as permissoes, autorizaci5es, licencas e 
concessoes referentes a legislacdo socioambiental vigente na RepUblica Bolivariana da 
Venezuela, aplicdvel ao PROJETO; 

ii. o INTERVENIENTE EXPORTADOR, em relacao ao PROJETO, esti regular corn todas as 
obrigacoes socioambientais perante todas as autoridades socioambientais competentes 
na RepUblica Bolivariana da Venezuela, na fase atual do PROJETO; e 

iii. inexiste, administrativa ou judicialmente, qualquer decisdo final e sem direito a recurso, 
reclamacao ou demanda em face do INTERVENIENTE EXPORTADOR, relacionada corn 
qualquer inadimplemento ou infracao da legislacao socioambiental vigente na Republica 
Bolivariana da Venezuela, aplicdvel ao PROJETO; 

(p) 	quaisquer outros documentos exigidos pelas Normas Operacionais do Produto BNDES 
Exim Pos-embarque e pela legislacao brasileira aplicavel, alem de outros documentos julgados 
necessarios pelo BNDES. 

4.4 - Alem das condice5es elencadas nos itens 4.2 e 4.3, as liberac5es do BNDES ao 
I NTERVENIENTE EXPORTADOR estao condicionadas a: 

(a) inexistencia de quaisquer dos EVENTOS DE INADIMPLEMENTO definidos na Clausula 

11.1 deste CONTRATO; 

(b) inexistencia de inadimplemento de qualquer natureza da REPUBLICA, de quaisquer de 
suas entidades, do IMPORTADOR ou de qualquer empresa pertencente ao seu Grupo 
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Econ6mico perante o Sistema BNDES, composto pelo BNDES e suas subsididrias Agenda 
Especial de Financiamento Industrial - FINAME, BNDES ParticipacOes S.A. - BNDESPAR e 
BNDES Plc. ("Sistema BNDES"); 

(c) inexistencia de inadimplemento de qualquer natureza do INTERVENIENTE 
EXPORTADOR ou de qualquer empresa integrante do Grupo Economic° a que este pertenca 
perante o Sistema BNDES; 

(d) inexistencia de qualquer fato que, a criterio do BNDES, venha a alterar a situacdo 
econornico-financeira da REPUBLICA, de quaisquer de suas entidades, ou do IMPORTADOR 
ou de qualquer empresa pertencente ao seu Grupo Economic°, e que possa afetar o 
cumprimento das obrigacoes assumidas nos termos deste CONTRATO e dos TITULOS DE 
CREDITO; 

(e) inexistencia de qualquer fato que, a criterio do BNDES, venha a alterar a situacdo 
econ6mico-financeira do INTERVENIENTE EXPORTADOR ou de qualquer empresa integrante 
do Grupo Economic° a que este pertenca, e possa afetar o cumprimento das obrigacbes 
assumidas nos termos deste CONTRATO; 

(f) inexistencia de impedimento ao apoio oficial brasileiro as exportacoes abrangidas pela 
presente colaboracao financeira, em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil 
como parte da Convencdo Sobre o Combate da Corrupcdo de Funciondrios PLiblicos 
Estrangeiros em Transacoes Comerciais Internacionais; 

(g) inexistencia de impedimento a liberacdo de recursos ao INTERVENIENTE 
EXPORTADOR, de natureza legal ou judicial, segundo ordenamento juridic° brasileiro; 

(h) inexistencia das vedacoes estabelecidas na Constituicdo Federal, artigos 54, I e II; e 

(i) inexistencia de qualquer fato que tenha afetado o direito do BNDES de receber a 
indenizacao relativa ao Seguro de Credit° a Exportacao mencionado na Cldusula Decima 
Quarta, inclusive o descumprimento das condicoes estabelecidas no Certificado de Garantia 
do Seguro de Credit° a Exportacao mencionado na Clausula Decima Quarta. 

CLAUSULA QUINTA - JUROS 

5.1 - A taxa de juros aplicavel ao pagamento das exportacoes de BENS e SERVIcOS pela 
REPUBLICA ao INTERVENIENTE EXPORTADOR sera a taxa de juros, em &flares dos Estados 
Unidos da America, para emprestimos ou financiamentos interbancarios de Londres (LIBOR 

-London Interbank Offered Rate), para periodos de 60 (sessenta) meses, divulgada pelo Banco 

Central do Brasil, disponivel no Sistema PTAX (Consulta » Informativo de taxas de juros)) e 

informada na pagina eletronica do BNDES, vigente na data de assinatura do presente 

CONTRATO, acrescida de 2,2% a.a. (dois inteiros e dois decimos por cento ao ano), 
permanecendo fixa durante todo o prazo do financiamento e considerado, para base de 
calculo, o ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. A taxa de juros cobrada pelo 
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Contrato De Colaboragdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credito N° 14.2.0961.1 

INTERVENIENTE EXPORTADOR devera ser igual a taxa de desconto, conforme previsto no 
item 16.2 da Clausula Decima Sexta. 

5.1.1. Caso a data de assinatura do presente CONTRATO ocorra em dia de feriado na 
cidade de Londres, deverd ser adotada a LIBOR para o period° de 60 (sessenta) meses 
vigente no primeiro dia Litil anterior a data de assinatura do presente CONTRATO, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, disponivel no Sistema PTAX (Consulta » 
Informativo de taxas de juros) e informada na pagina eletronica do BNDES. 

5.2 - Os juros deverao ser pagos pela REPUBLICA em ate 24 (vinte e quatro) parcelas 
semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira no 6° (sexto) mes a contar da data do 
primeiro faturamento de BENS e SERVIcOS, devendo a primeira parcela de juros referente a 
cada jogo de TITULOS DE CREDITO ser calculada pro rata tempore considerado o period() 
entre a data do faturamento de BENS e SERVIcOS a que correspondam os TITULOS DE 
CREDITO e o vencimento semestral subsequente. 

5.2.1. Em funcao do prazo minimo necessdrio para registro no CCR dos TITULOS DE 
CREDITO, a primeira parcela de juros referente a cada OPERACAO DE DESCONTO 
tera seu vencimento deslocado para a data de vencimento subsequente, sempre que a 
data do faturamento de BENS e SERVIcOS ocorrer em ate 30 (trinta) dias corridos da 
data que antecede o proximo vencimento de juros. 

CLAUSULA SEXTA - AMORTIZACAO 

6.1 - 0 principal decorrente do pagamento das exportacoes de BENS e SERVIcOS sera 
amortizado pela REPUBLICA, em Mares dos Estados Unidos da America, em 20 (vinte) 
parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira no 30' (trigesimo) mes a contar da 
data do primeiro faturamento de BENS e SERVIcOS, comprometendo-se a REPUBLICA a 
liquidar com a Liltima prestacao todas as obrigacoes decorrentes deste CONTRATO. 

CLAUSULA SETIMA - COMISSAO DE ADMINISTRAcA0 

7.1 - A REPUBLICA pagara ao BNDES, a tftulo de comiss5o de administracao ("COMISSAO 

DE ADMINISTRAcA0"), o montante equivalente a 1,0% (urn por cento) flat calculado sobre 
o valor de principal descrito no item 1.1 da Clausula Primeira, em parcela Unica, ate a data da 
primeira liberacao de recursos no ambito deste CONTRATO. 

7.2 - Ocorrendo o cancelamento da presente colaboracao financeira, conforme previsto no 
item 2.3 da Clausula Segunda, obriga-se a REPUBLICA a pagar ao BNDES, de acordo com o 
respectivo Aviso de Cobranca, o montante total referente a COMISSAO DE 

ADMINISTRAcA0 devida nos termos do item 7.1 desta Clausula. 
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CLAUSULA OITAVA - DESPESAS 

8.1 - Todas as despesas incorridas na negociacao, preparacao, contratacao e registro dos 
documentos necessarios a formalizacao do financiamento, bem como as decorrentes de 
eventuais renegociacOes e aditivos ("DESPESAS") deverao ser pagas diretamente pela 
REPUBLICA. Caso tais despesas, incluindo honorarios advocaticios e tributos incidentes sejam, 
excepcionalmente, incorridas pelo BNDES, deverao ser reembolsadas pela REPUBLICA, no 
prazo estipulado no Aviso de Cobranca correspondente ou, se aplicavel, ate a data do 
desembolso subsequente a emissao do referido aviso, o que primeiro ocorrer, observado o 
limite de US$ 20.000,00 (vinte mil dolares dos Estados Unidos da America) equivalente, 
meramente para fins de referencia a Bs. 126.000,00 (cento e vinte e seis mil bolivares). 

8.2 - No limite referido no item 8.1 acima, nao estao compreendidos os gastos corn despesas 
relacionadas a servicos juridicos eventualmente incorridas pelo BNDES em razdo deste 
CONTRATO. 

CLAUSULA NONA - PROCESSAMENTO E COBRANCA DA DiVIDA 

9.1 - A cobranca dos valores de principal e juros dos TITULOS DE CREDITO sera feita 
mediante solicitacao de reembolso pelo BANCO MANDATARIO ao Banco Central do Brasil, 
no ambito do CCR, nas datas de seus respectivos vencimentos, segundo os codigos de 
reembolso que constam dos TITULOS DE CREDITO. 

9.2 - 0 BNDES podera cobrar diretamente da REPUBLICA , entre outros, o pagamento dos 
valores devidos a titulo de COMISSAO DE ADMINISTRAcAO, DESPESAS a reembolsar, 
eventuais juros de mora e demais encargos. Nesta hipotese, a cobranca sera feita mediante 
Aviso de Cobranca, expedido pelo BANCO MANDATARIO ou diretamente pelo BNDES, corn 
antecedencia para a REPUBLICA liquidar as correspondentes obrigacoes nas datas de seus 
vencimentos, de acordo com as instrucoes constantes,  no Aviso de Cobranca. 0 nao 
recebimento do Aviso de Cobranca nao eximird a REPUBLICA da obrigacao de pagar os 
valores devidos nas datas estabelecidas contratualmente. 

9.3 - Os pagamentos devidos pela REPUBLICA ao BNDES em decorrencia deste 

CONTRATO, que nao tiverem curso no CCR, deverdo ser efetuados em Mares dos Estados 
Unidos da America, mediante o depOsito de fundos imediatamente disponiveis, em favor do 
BNDES, em conta a ser informada pelo BANCO MANDATARIO ou diretamente pelo BNDES, 
na cidade de Nova lorque, Estado de Nova lorque, Estados Unidos da America, ou em 

terceiro pals, observado o seguinte: 

9.3.1 Os depositos deverao ser efetuados ate as 10:00 horas do dia dos respectivos 

vencimentos, considerado o horario de Nova lorque; e 

9.3.2 0 BNDES podera, durante a vigencia deste CONTRATO, indicar outra forma e 
local de pagamento, desde que comunique por escrito a REPUBLICA tat decisao corn 

antecedencia minima de 30 (trinta) dias corridos. 
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Contrato De Colaboragdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit° N° 14.2.0961.1 

CLAUSULA DECIMA - VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS 

10.1 - Os pagamentos de que tratam os itens 9.2 e 9.3, da Clausula Nona, cujos vencimentos 
ocorram em sabados, domingos ou feriados em Nova lorque, Estados Unidos da America, 
serao, para todos os fins e efeitos deste CONTRATO, deslocados para o primeiro dia util 
subsequente em Nova lorque. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO 

11.1 - Caracterizam-se como eventos de inadimplemento no ambito deste CONTRATO (cada 
um, "EVENTO DE INADIMPLEMENTO") os seguintes eventos: 

(a) o nao pagamento dos TITULOS DE CREDITO nas compensacoes quadrimestrais no 
ambito do CCR; 

(b) o descumprimento, pela REPUBLICA, de qualquer obrigacao financeira decorrente 
deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO; 

(c) o descumprimento, pela REPUBLICA ou por quaisquer de suas entidades, de qualquer 
obrigacao financeira decorrente de qualquer outro contrato celebrado pela REPUBLICA ou 
por quaisquer de suas entidades, corn qualquer empresa do Sistema BNDES, ou de titulos de 
credit() emitidos ou aceitos pela REPUBLICA ou por quaisquer de suas entidades e 
descontados pelo BNDES ou outra empresa do Sistema BNDES; 

(d) o descumprimento, pela REPUBLICA, de qualquer obrigacao tido financeira decorrente 
deste CONTRATO ou de qualquer outro contrato celebrado pela REPUBLICA, ou por 
quaisquer de suas entidades, corn qualquer empresa do Sistema BNDES; 

(e) qualquer alteracao nos termos e condicoes do CONTRATO COMERCIAL e de seus 
subsequentes aditivos que impacte no DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, sem a 
previa e expressa anuencia do BNDES, que possam afetar, a criterio do BNDES, a sua 
finalidade e a capacidade de cumprimento pela REPUBLICA das obrigacOes decorrentes deste 
CONTRATO ou o pagamento dos TITULOS DE CREDITO; 

(f) a extincao, por qualquer de suas formas, ou o cancelamento, por qualquer razdo, do 
CONTRATO COMERCIAL ou do DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11; 

(g) o cancelamento, revogacao ou suspensao de qualquer autorizacao referente a este 
CONTRATO ou ao regular curso dos TITULOS DE CREDITO no CCR, que, a criterio do 
BNDES, possa afetar a capacidade da REPUBLICA, de cumprir as obrigacOes decorrentes 
deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO; 
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(h) a comprovacao de que qualquer declaracao ou informacao prestada para os 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, era falsa, incompleta 
ou incorreta quando prestada; 

(i) qualquer fato que possa afetar material e adversamente, a criterio do BNDES, a 
capacidade de cumprimento pela REPUBLICA das obrigac6es decorrentes deste CONTRATO 
ou dos TITULOS DE CREDITO; 

(j) a proposicao ou a efetivaca-o pela REPUBLICA de acordos que de alguma forma 
beneficiem seus credores, que, a criterio do BNDES, possa afetar adversamente seus creditos 
em face da REPUBLICA; 

(k) a cessao ou transferencia dos direitos ou obrigacoes decorrentes deste CONTRATO 
ou o endosso dos TITULOS DE CREDITO, sem autorizacao expressa do BNDES; 

(I) 	declaracao de moratoria total ou parcial em relacao a divida externa de 
responsabilidade da REPUBLICA. 

11.2 - Vao obstante as demais penalidades previstas neste CONTRATO, o BNDES 
determinara a suspensdo imediata das liberacoes para o INTERVENIENTE EXPORTADOR, na 
ocorrencia de qualquer EVENTO DE INADIMPLEMENTO previsto no item 11.1 desta 
Clausula, sem prejuizo das demais hip6teses de suspensao de liberacao previstas nos itens 
1.2.4 da Clausula Primeira, 4.4 da Clausula Quarta e 18.12 da Clausula Decima Oitava. 

11.3 - Na ocorrencia de quaisquer dos EVENTOS DE INADIMPLEMENTO estipulados nas 
alineas (d), (e) e (g) do item 11.1 acima, a REPUBLICA ter o prazo de 15 (quinze) dias 
na cidade do Rio de Janeiro, contados da data em que ocorreu o EVENTO DE 
INADIMPLEMENTO, para repard-lo, sem prejuizo da suspensao da liberacao de recursos pelo 
BNDES, conforme disposto no item 11.2 desta Clausula. 

11.4 - Na hipotese prevista na alit-lea (a) e (b) do item 11.1 desta Clausula, a REPUBLICA ficara 
obrigada a pagar ao BNDES (i) em relacao as obrigacOes financeiras que eventualmente nao 
sejam pagas no ambito do CCR, juros de mora correspondentes ao acrescimo de 2% a.a (dois 
por cento ao ano) sobre a taxa de desconto estipulada na Clausula Decima Sexta, aplicavel ao 

montante devido e nao pago, calculados a partir da data do respectivo vencimento ate a data 
de seu efetivo pagamento, dia a dia, de acordo corn o sistema proporcional, e (ii) em relacao 

as obrigacOes financeiras pagas no ambito do CCR, os juros de mora estipulados no referido 

convenio. 

11.5 - Reserva-se o BNDES o direito de suspender a liberacao de recursos no ambito deste 

CONTRATO, na hipatese de ocorrer qualquer inadimplemento relativo ao CONTRATO 

COMERCIAL e/ou ao DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, ate sua reparach. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VENCIMENTO ANTECIPADO 
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12.1 - Alern das hipoteses de vencimento legal, na ocorrencia de qualquer EVENTO DE 
INADIMPLEMENTO, o BNDES poderd declarar o vencimento antecipado deste CONTRATO 
e dos TITULOS DE CREDITO, corn a imediata exigibilidade da divida, bem como sustacao de 
qualquer liberacao, independentemente de demanda, protesto ou outra forma de notificacao, 
observadas as demais disposicoes da Cldusula Decima Primeira, ern especial os prazos de 
cura estabelecidos nos itens 11.3. 

12.1.1 - As despesas administrativas eventualmente decorrentes do vencimento 
antecipado deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO serao pagas pela 
REPUBLICA ao BNDES, conforme Aviso de Cobranca a ser expedido pelo BNDES. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PAGAMENTO ANTECIPADO 

13.1 - E facultado a REPUBLICA solicitar o pagamento antecipado parcial ou total da divida 
decorrente deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO, desde que tal solicitacao seja 
enviada, por escrito, ao BNDES, corn a antecedencia minima de 90 (noventa) dias corridos da 
data prevista para o pagamento pretendido, permanecendo tal solicitacao sujeita a previa 
aprovacao, por escrito, do BNDES. 

13.2 - Alern da indenizacao prevista no item 13.1 desta Cldusula, a REPUBLICA deverd pagar 
ao BNDES, juntamente corn o montante pago antecipadamente, os custos administrativos 
relacionados ao processamento dos pagamentos antecipados autorizados na forma do item 
13.1. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SEGURO 

14.1 - 0 pagamento dos valores de principal e juros consubstanciados nos TITULOS DE 
CREDITO deverd ser garantido por Seguro de Credito a Exportacao a ser contratado, pelo 
INTERVENIENTE EXPORTADOR corn a Unido Federal da Republica Federativa do Brasil, 

representada pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministerio da Fazenda (SAIN/MF), 
lastreado corn recursos do Fundo de Garantia a Exportacao - FGE, para instrumentos 
cursados no CCR, corn cobertura de 100% dos riscos politicos e extraordindrios, em termos 
satisfatorios para o BNDES, especialmente no que concerne as condicionantes para eficacia 
da cobertura do seguro e pagamento da indenizacao, quando aplicdvel. 

14.2 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR devera pagar o premio do Seguro de Credit() a 

Exportacao, diretamente a instituicao responsavel por seu recebimento, na forma prevista no 

Certificado de Garantia de Seguro de Credito a Exportacao, sendo a comprovacao de do 

pagamento condicao para cada liberacao de recursos no ambito das OPERAcOES DE 

DESCONTO, conforme alinea (b) do item 4.3 da Clausula Quarta. 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - TITULOS DE CREDITO 

15.1 , - Para o pagamento das exportacoes de BENS e SERVIcOS, deverao ser emitidas pela 
REPUBLICA notas promissorias representativas de principal e juros, observados os criterios 
abaixo: 

15.1.1 - As notas promissorias representativas do principal deverao ter vencimento 
semestral, observado o termo inicial definido na Clausula Sexta, e ser emitidas em 
niimero correspondente ao total de parcelas de amortizacao estabelecido na 
referida Clausula Sexta. 

15.1.2 - As notas promissorias representativas dos juros deverao ter seus valores e datas 
de vencimento definidos considerando-se a taxa de juros, a forma de calculo e o 
termo inicial estabelecidos na Clausula Quinta. 

15.2 - As notas promissorias a serem objeto do desconto previsto na Clausula Decima Sexta 
deverao estar devidamente endossadas ao BNDES, contendo as formalidades determinadas 
no item 15.3 e no Anexo II. 

15.3 - As notas promiss6rias a serem apresentadas ao BNDES para desconto deverao observar 
todas as formalidades exigidas para curso e reembolso automatico no ambito do CCR, 
incluindo o respectivo registro junto aos Bancos Centrais da Reptiblica Bolivariana da 
Venezuela e do Brasil. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DESCONTO DOS TITULOS DE CREDITO 

16.1 - 0 BNDES realizara o desconto dos TITULOS DE CREDITO emitidos e endossados na 
forma da Clausula Decima Quinta, conforme disp6em as normas do Produto BNDES Exim 
Pos-embarque, apurando-se o valor a ser liberado ao INTERVENIENTE EXPORTADOR 
mediante a aplicacao da taxa de desconto especificada no item 16.2 desta Cldusula. 

16.2 - A taxa de desconto a ser aplicada sobre o valor dos TITULOS DE CREDITO sera a taxa 

de juros para emprestimos ou financiamentos interbancarios de Londres (LIBOR) para 
periodos de 60 (sessenta) meses, divulgada pelo Banco Central do Brasil, disponivel no 
SISBACEN PTAX-800 (Consulta » Informativo de taxas de juros) e informada na pagina 
eletronica do BNDES , vigente na data de assinatura do presente CONTRATO, acrescida de 
2,2% a.a. (dois inteiros e dois decimos por cento ao ano), a titulo de spread 

16.2.1. Caso a data de assinatura do presente CONTRATO ocorra em dia de feriado na 
cidade de Londres, devera ser adotada a LIBOR para o perfodo de 60 (sessenta) meses 
vigente no primeiro dia dtil anterior a data de assinatura do presente CONTRATO, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, disponivel no Sistema PTAX (Consulta » 

Informativo de taxas de juros) e informada na pagina eletronica do BNDES. 
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16.3 - 0 valor a ser liberado pelo BNDES, apurado mediante a aplicacdo da taxa de desconto 
aos TITULOS DE CREDITO, conforme item 16.2 desta Cldusula, sera convertido para a moeda 
corrente nacional pela taxa media de compra do dolar dos Estados Unidos da America, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, disponivel no Sistema PTAX-800 (Consulta >> Cotacoes 
de contabilidade), correspondente ao dia util imediatamente anterior a data de liberacdo e 
vigente para o dia da liberacao. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGAcOES ESPECIAIS DA REPUBLICA 

17.1 - A REPUBLICA obriga-se a providenciar, previamente, a liberacao de cada parcela do 
CREDITO, que o IMPORTADOR examine e, estando conforme, manifeste o "de acordo" nos 
seguintes documentos referentes ao desembolso pretendido: 

(a) o Quadro de Avanco Fisico e de Avanco Financeiro elaborado pelo INTERVENIENTE 
EXPORTADOR, na forma do Anexo III; 

(b) a fatura cornercial, mencionada na alinea (e) do item 4.3 da Cldusula Quarta; e 

(c) o relatorio de avanco fIsico e de avanco financeiro definido no item 18.3 da Cldusula 
Decima Oitava. 

17.2 - A REPUBLICA assegurard ao BNDES, ou a quem este indique por escrito, na medida em 
que o BNDES considerar necessario, livre acesso ao local do PROJETO, inclusive com registro 
fotografico, e a documentacdo relativa a sua execuca-o, facilitando-Ihe a realizacao de 
inspecoes tecnicas, administrativas e financeiras, em hordrios de funcionamento normal e 
mediante previa cornunicacao escrita. 

17.3 - A REPUBLICA obriga-se, ainda, a incluir suas obrigacoes de pagamento decorrentes 
deste contrato em seu orcamento anual ate que a divida decorrente deste CONTRATO ou 
dos TITULOS DE CREDITO seja integralmente liquidada. 

17.4 - A REPUBLICA obriga-se a fazer corn que o IMPORTADOR cumpra corn todas as 

condicionantes estabelecidas pela autoridade ambiental local. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - OBRIGACOES ESPECIAIS DO INTERVENIENTE 
EXPORTADOR 

18.1 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se a apresentar, durante todo o prazo de 
utilizacao dos recursos decorrentes da colaboracao financeira objeto do presente 
CONTRATO, relatorio de acompanhamento das exportacaes ("RELATORIO"), elaborado de 
forma satisfatoria para o BNDES, corn descricao circunstanciada dos BENS e SERVIcOS 

vinculados ao PROJETO, devendo: 
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(a) cada RELATORIO abranger as exportacoes ocorridas a cada semestre, a partir da 
data de assinatura deste CONTRATO ("PERIODO DE ABRANGENCIA"), corn 
excecao do primeiro, que deverd tambern incluir as exportacoes ocorridas entre a 
data de assinatura do DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11 e a data de 
assinatura deste CONTRATO; 

(b) o primeiro RELATORIO deverd ser entregue como condicao para a primeira 
liberacao de recursos, conforme criterios a serem acordados corn o BNDES; 

(c) todos os demais RELATORIOS deverao ser entregues ao BNDES ate oItimo dia 
Litil do 2' (segundo) mes seguinte ao final de cada PERIODO DE ABRANGENCIA; 

(d) o Ultimo RELATORIO ser entregue ate o ultimo dia Call do 2' (segundo) mes 
seguinte ao termino do prazo de utilizacao estabelecido na Cldusula Segunda deste 
CONTRATO; e 

(e) cada RELATORIO ser analisado por empresa de consultoria externa brasileira 
contratada pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, as suas expensas, e previamente 
aprovada pelo BNDES. 

18.1.1 - 0 RELATORIO deverd, conter, entre outras informacoes julgadas necessdrias 
pelo BNDES, a relacao de mao de obra alocada diretamente ao DOCUMENTO 
COMPLEMENTARIO S.11 corn quantitativo de cada cargo, gastos globais e respectivos 
encargos, bem como a discriminacao dos BENS e SERVIcOS exportados, corn o valor 
e percentual correspondente em cada fatura apresentada ao BNDES para liberacao de 
recursos. 

18.2 - Obriga-se o INTERVENIENTE EXPORTADOR a elaborar e entregar ao BNDES, 
previamente a cada liberacao de recursos Quadro de Avanco Fisico e de Avanco Financeiro 
do PROJETO na forma do modelo aprovado pelo BNDES, corn a expressao "DE ACORDO" 
ou equivalente em espanhol, aposta pelo IMPORTADOR indicando os principais SERVIcOS 
prestados, os valores financeiros faturados, os percentuais de avanco fisico do PROJETO, a 
data de inicio das obras e o niimero da respectiva fatura comercial, a fim de que os eventos 

relacionados possam ser claramente identificados; 

18.3 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se a apresentar ao BNDES, nas mesmas 

datas de apresentacao dos RELATORIOS previstos no item 18.1 desta ClAusula, durante o 

perfodo de execuck do PROJETO, relatorio detaihado acerca do avanco fIsico e do avanco 
financeiro do PROJETO emitido pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR e corn a expressao "DE 
ACORDO", ou expressao equivalente em espanhol, aposta pelo IMPORTADOR. 

18.4 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR devera comprovar ao BNDES, mediante a 

apresentacao dos correspondentes Registros de Exportacao, devidamente averbados e 
vinculados ao RC da operac5o e dos correspondentes conhecimentos de embarque, ate o 
termino do prazo de utilizacao do credito previsto no item 2.1 da Clausula Segunda: 
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(a) a efetiva exportacao de BENS no valor de, no minim°, US$ 37.000.000,00 (trinta e 
sete milhoes de Mares dos Estados Unidos da America), equivalente, meramente 
para fins de referencia a Bs. 233.100.000,00 (duzentos e trinta e tres milhoes e 
cem mil bolivares); e 

(b) a efetiva exportacao de equipamentos classificados por quaisquer das NCM - 
Nornenclatura Comum do MERCOSUL - listadas no Anexo V, no montante de, no 
mit-limo, US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de Mares dos Estados Unidos 
da America), equivalente, meramente para fins de referencia a Bs. 157.500.000,00 
(cento e cinquenta e sete milhoes e quinhentos mil bolivares), como parte do valor 
descrito na alit-lea "a" acima. 

18.4.1 - Para efeitos de comprovacao das exportacoes, sera() considerados os BENS 
referidos no item 1.2 da Clausula Primeira deste CONTRATO, bem como os bens 
exportados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR e comprovadamente destinados ao 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, tambem se aplicando a estes as regras de 
elegibilidade descritas no item 1.2.1 da Clausula Primeira. 

18.5 - No caso de nao comprovacao das obrigacoes descritas no item 18.4 acima, o 
INTERVENIENTE EXPORTADOR devera, segundo instrucoes do Aviso de Cobranca a ser 
emitido pelo BANCO MANDATARIO ou diretamente pelo BNDES, pagar ao BNDES multa 
equivalente a: 

(a) no caso da alinea "a" do item 18.4 desta Clausula, 10% (dez por cento) calculada 
sobre a diferenca entre a meta global de exportacdo de BENS no valor de, no 
minim°, US$ 37.000.000,00 (trinta e sete mill-16es de Mares dos Estados Unidos 
da America), equivalente, meramente para fins de referencia a Bs. 233.100.000,00 
(duzentos e trinta e tres milh6es e cem mil bolivares) e o montante das 
exportacoes de BENS efetivamente comprovadas; 

(b) no caso da alinea "b" do item 18.4 desta Clausula, 10% (dez por cento) calculada 
sobre a diferenca entre a meta de exportacao de BENS no subtotal de, no minimo, 
US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhOes de &tares dos Estados Unidos da 
America), equivalente, meramente para fins de referencia Bs. 157.500.000,00 
(cento e cinquenta e sete milhOes e quinhentos mil bolivares) e o valor das 
exportacoes de BENS efetivamente comprovadas corn as NCM especificadas no 
Anexo V; 

18.5.1 - Na hipatese de descumprimento simultaneo das obrigacOes descritas nas 
alineas "a" e "b" do item 18.4 desta Clausula, corn a consequente incidencia das 
respectivas multas, o INTERVENIENTE EXPORTADOR devera pagar ao BNDES apenas a 
multa de major valor. 

18.5.2 - Na hipotese de atraso no pagamento de quaisquer das penalidades previstas no 
item 18.5, o INTERVENIENTE EXPORTADOR devera pagar ao BNDES os juros 

moratorios previstos no item 11.4 da Clausula Decima Primeira, aplicavel ao montante 
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devido e nao pago, calculados desde a data do vencimento indicado no respectivo 
Aviso de Cobranca ate a data de seu efetivo pagamento, dia a dia, de acordo corn o 
sistema proporcional. As PARTES acordam que o referido Aviso de Cobranca deverd 
conceder, no minim°, 5 (cinco) dias Liteis para pagamento da multa, a contar da sua 
emissao. 

18.6 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se a comunicar ao BNDES a ocorrencia de 
toda e qualquer alteracdo ou situacao de inadimplemento ocorrida no CONTRATO 
COMERCIAL e/ou no DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, bem como qualquer 
hipotese de extincao ou cancelamento. 

18.7 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se a comunicar qualquer fato, de natureza 
legal ou judicial que represente urn impedimento a liberacao de recursos. 

18.8 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se a garantir o acesso do BNDES as 
dependencias do PROJETO e dos fornecedores dos BENS e prestadores dos SERVIcOS a 
serem exportados. 

18.9 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se a cumprir corn todas as condicionantes 
e/ou obrigacoes que a autoridade ambiental local inclua nas respectivas licencas e/ou 
autorizacOes ambientais relativas ao PROJETO. 

18.10 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se a pagar a remuneracao eventualmente 
devida ao BANCO MANDATARIO. 

18.11 - 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR obriga-se, ainda, a cumprir, no que couber, as 
demais obrigacoes previstas neste CONTRATO, nas Normas Operacionais do Produto 
BNDES Exim Pos-Embarque e na legislacao brasileira aplicavel. 

18.12 - 0 nao cumprimento pela INTERVENIENTE EXPORTADORA das obrigacoes 
relacionadas nesta Clausula acarretard a suspensao, pelo BNDES, das liberacoes de recursos 
previstas no ambito das OPERACOES DE DESCONTO. 

CLAUSULA DECIMA NONA - TRIBUTOS 

19.1 - Nao obstante o disposto na alinea (f) do item 3.1 da Clausula Terceira, todos e 
quaisquer impostos, incluindo imposto de selos, taxas, contribuicoes e demais tributos, tarifas, 
deducoes, comissoes ou encargos similares, presentes ou futuros, que incidirem sobre a 

celebracao e/ou execucao deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO, dentre as quais 
os pagamentos de quaisquer valores no ambito dos referidos documentos, sera° de 
responsabilidade exclusiva da REPUBLICA. 

19.2 - Obriga-se a REPUBLICA, na hipOtese de incidencia de eventuais impostos, incluindo 

imposto de selos, taxas, contribuicOes e demais tributos, tarifas, deducoes, comissoes ou 

encargos similares sobre a celebracao e/ou execucao deste CONTRATO ou dos TITULOS DE 

BNDES 
ict6, 

AiwaLoFga ViIit 
AdvoPda 
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CRrDITO, dentre as quais quaisquer valores devidos ao BNDES em decorrencia dos referidos 
documentos, a acrescer aos pagamentos a serem efetuados, no caso de incidencia de tributos 
sobre os pagamentos, o montante necessario a recomposicao dos valores originalmente 
devidos, de forma que o BNDES receba tais valores como se as retencOes ou deducoes nao 
tivessem sido impostas, ou a efetuar o recolhimento do tributo devido, no caso de tributos 
que nao incidam sobre pagamentos. 

CLAUSULA VIGESIMA - MULTA DE AJUIZAMENTO 

20.1 - Na hip6tese de cobranca judicial da divida, a REPUBLICA pagard ao BNDES multa de 
10% (dez por cento) sobre o principal e encargos da divida, alem de despesas, extrajudiciais, 
judiciais e honorarios advocaticios devidos a partir da data de propositura da medida judicial 
de cobranca. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -COMUNICACOES 

21.1 - Qualquer comunicacao relativa a este CONTRATO devera ser encaminhada por carta 
ou fax para os seguintes enderecos: 

BNDES: 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES 
A/C: Area de Comercio Exterior 
Av. Reptiblica do Chile, 100 
Rio de Janeiro - RJ 
BRASIL 
CEP 20031-917 
Tel.: + 55 21 2172-7210 
Fax: + 55 21 2172 6217 

REPUBLICA: 
A/C: Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Banca Publica, Oficina Nacional 
de Credit() Publico 
Av. Urdaneta, esquina Carmelitas, Edificio Ramia, 
Caracas, Venezuela 
Tel.: +58 212 802 1883 / +58 212 802 1884 
Fax.: +58 212 802 1892 / +58 212 802 1890 

INTERVENIENTE EXPORTADOR: 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. 
A/C: Carlos Augusto Jatoba Napoleao 
Praia de Botafogo, n' 300, 11' andar, Botafogo 
Rio de Janeiro - RJ 
CEP 22250-040 
Tel.: + 55 21 2559-3099 
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Fax: + 55 21 2559-3297 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CESSAO 

22.1 - 0 BNDES podera ceder a terceiros os seus direitos e/ou obrigacoes previstos neste 
CONTRATO, total ou parcialmente, corn posterior notificacao as demais PARTES. A 
REPUBLICA e o INTERVENIENTE EXPORTADOR serao notificados pelo BNDES da cessao 
dentro de 5 (cinco) dias Oteis seguintes a cessao. A REPUBLICA podera ceder a terceiros seus 
direitos e/ou obrigacoes decorrentes deste CONTRATO, desde que previamente autorizada 
por escrito pelo BNDES. 

22.2 - Fica expressamente estabelecido que o BNDES podera ceder a Uniao da RepUblica 
Federativa do Brasil, ern caso de acionamento do Seguro de Credito a Exportacao 
mencionado no item 14.1 da ClAusula Decima Quarta, sem previa consentimento das demais 
partes deste CONTRATO, os seus direitos e/ou obrigacoes previstos neste CONTRATO e nos 
TITULOS DE CREDITO, sem prejuizo da obrigacao de notificacao na forma do item 22.1 
desta Clausula. 

22.3 - A cessao de que trata esta clausula devera ser informada as PARTES corn 30 (trinta) 
dias corridos de antecedencia ao vencimento das parcelas de amortizacao. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - INDEPENDENCIA DAS OBRIGACOES 

23.1 - Considerando que o BNDES nao é parte do CONTRATO COMERCIAL, nem do 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, e que o financiamento do BNDES tern por 
objetivo Unico viabilizar as exportacoes brasileiras de BENS e SERVIcOS, corn pagamento ao 
INTERVENIENTE EXPORTADOR: 

(a) nenhuma obrigacao, direta ou indireta, decorrente do CONTRATO COMERCIAL 
e/ou do DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11 podera ser imputada ao BNDES 
e o BNDES nao sera obrigado a cumprir qualquer obrigacao assumida pela 
REPUBLICA, pelo IMPORTADOR ou pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR no 
referido CONTRATO COMERCIAL e/ou no DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 
S.11, ou em outros instrumentos celebrados entre a REPUBLICA, o IMPORTADOR 
e o INTERVENIENTE EXPORTADOR; 

(b) eventuais divergencias ou demandas decorrentes do CONTRATO COMERCIAL 
e/ou do DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, inclusive referentes a 
prestack dos SERVIcOS, ao fornecimento dos BENS e ao adimplemento das 

obrigacoes recfprocas das partes, nao dispensarao a REPUBLICA do fiel 
cumprimento das obrigacoes assumidas neste CONTRATO e nos TITULOS DE 
CREDITO; 
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(c) a REPUBLICA deverd cooperar, de boa fe, corn o BNDES, na hip6tese de o BNDES 
ser acionado judicialmente por terceiros em relacao a finalidade deste 
CONTRATO; e 

(d) nao podera ser imputada qualquer responsabilidade ao BNDES em decorrencia de 
eventual suspensao das liberacoes de recursos ao INTERVENIENTE EXPORTADOR, 
em cumprimento ao disposto neste CONTRATO, nao podendo referida suspensao 
ou eventuais impactos no PROJETO ser alegado para o nao cumprimento das 
obrigacoes financeiras ou nao financeiras deste CONTRATO e dos TITULOS DE 
CREDITO. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

24.1- 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR e a REPUBLICA declaram que: (i) conhecem a 
legislacao venezuelana, especialmente a socioambiental, e se obrigam a cumpri-la durante a 
execucao do PROJETO; e (ii) reconhecem que o PROJETO nao é realizado em beneficio do 
BNDES, nem sob sua direcao e/ou dependencia. 

24.2 - A REPUBLICA se responsabiliza perante o BNDES corn relacao a qualquer sancao que 
seja imposta ao BNDES decorrente de questOes socioambientais relacionadas corn o 
PROJETO, desde que a responsabilidade do BNDES decorra de sentenca judicial transitada 
em julgado ou de decisao extrajudicial nao mais sujeita a recurso, comprometendo-se a 
REPUBLICA a reembolsar o BNDES de qualquer valor que este venha a pagar em decorrencia 
de eventual condenacao definitiva em referidos procedimentos judicial ou extrajudicial. 

24.3 - 0 reembolso pela REPUBLICA de valores nos termos do item 24.2 desta Clausula 
deverd ser realizado conforme Aviso de Cobranca a ser emitido pelo BNDES, diretamente, ou 
por intermedio do BANCO MANDATARIO. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - LEGISLA00 APLICAVEL E JURISD100 

25.1 - 0 presente CONTRATO e as obrigacoes dele decorrentes reger-se-do pela legislacao 

brasileira. 

25.2 - E eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, RepUblica 
Federativa do Brasil, para dirimir quaisquer controversias decorrentes deste CONTRATO ou 

dos TITULOS DE CREDITO corn a exclusao de qualquer outro, observado, contudo, que se 

mantern reservada a faculdade do BNDES eleger qualquer outro tribunal que tenha jurisdicao 

em relacao a REPUBLICA. 
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CLAUSUMA VIGESIMA SEXTA - DISPOSIcOES GERAIS 

26.1 - Os termos do presente CONTRATO poderao ser alterados por acordo entre as 
PARTES, mediante a celebracao de aditivo contratual, que passard a fazer parte integrante 
deste CONTRATO, observados os procedimentos legais e regulamentares aplicdveis. 

26.2 - 0 nao exercicio imediato, pelo BNDES, de qualquer direito ou faculdade assegurado 
neste CONTRATO, ou tolerancia de atraso no cumprimento de obrigacoes, nao importard em 
novacao ou remincia a aplicacao desse direito ou faculdade, podendo ser exercido a qualquer 
tempo. 

26.3 - No caso de qualquer das cldusulas deste CONTRATO ser considerada nula ou ineficaz 
ou ser anulada, as demais disposicaes permanecerao validas e eficazes, no limite permitido 
pela legislacao aplicavel. 

26.4 - Os anexos abaixo relacionados fazem parte integrante deste CONTRATO, no que nao 
o contrariar, de forma a se complementarem, uns aos outros, sendo que, em caso de diivida, 
sempre prevalecerd, para todos os efeitos, o expressamente disposto neste CONTRATO: 

Anexo I - Modelo de Autorizacao de Desconto 
Anexo II - Modelo de Nota Promissoria 
Anexo III - Modelo de Quadro de Avanco Fisico e Avanco Financeiro 
Anexo IV - Requisitos das Faturas Emitidas pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR 
Anexo V - Relacao de NCM e respectivos equipamentos 

26.5 - Corn excecao das alineas "a", "d", "e" e "j" do item 4.3 da Cldusula Quarta, todos os 
documentos celebrados ou emitidos fora da Republica Federativa do Brasil, cuja apresentacao 
seja condicao para a realizacao de desembolsos, nos termos deste CONTRATO, deverao ser: 

(i) autenticados ou ter a firma de seus signatarios reconhecida por urn notdrio pdblico ou 
por autoridade competente no pals onde tenham sido emitidos; e 

(ii) legalizados pela autoridade consular brasileira nesse pals. 

26.6 - Este CONTRATO permanece valid° e eficaz entre as Partes ate o cumprimento de 
todas as obrigacOes nele previstas e o pagamento dos TITULOS DE CREDITO. 

26.7 - Este CONTRATO foi redigido em lingua portuguesa. As PARTES acordam que o 
presente CONTRATO podera ser traduzido para o idioma casteihano, sem onus para o 

BNDES. Em caso de duvida, controversia ou litigio, prevalecera, para todos os efeitos, o texto 
original ern lingua portuguesa. 

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

26.9 - A REPUBLICA esta ciente que o BNDES deve observar o principio da publicidade no 

exercicio de suas atividades e garantir livre acesso as informaci5es de interesse geral ou 

ft  riir)ES ... 
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coletivo, de modo que os termos e condicoes constantes deste CONTRATO poderao ser 
objeto de divulgacao, ressalvadas as informacoes protegidas por sigilo advindo de lei . 

26.10 - 0 BNDES, na condicao de proponente, reserva-se o direito de ser a Oltima PARTE a 
assinar o presente CONTRATO. As PARTES acordam, outrossim, que, para todos os fins, sera 
considerada como data de assinatura do presente CONTRATO a data em que este 
instrumento for firmado pela Liltima PARTE. 

As folhas do presente Instrumento sao rubricadas por Alexandra Lorga Villar, advogada do 
BNDES, por autorizacao do(s) representante(s) legal (is) que o assina(m). 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em tres vias, de igual teor e para urn so 
efeito, na presenca das testemunhas abaixo assinadas. 
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ocie V pJ  Cargo: t1.1,1194yo Je Cu 1 

ISeopici  

°C011/14  

to iato 
•-• F: 344.41737741 

Mum* 

Nome: 
Cargo: 

Wolin' de AlmeIda Santos CPF: 357.018.90s-04 
Procurador 

BNDES Restricao de acesso: Empresas do Sistema BNDES, Partes deste Contrato, Banco Mandatario e 
Garantidores 
Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEX/JUCEX 
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Folha de Assinatura do Contrato de Colaboracao Financeira Mediante Desconto de Titulos de 
Credit() ng 14.2.0961.1 

Rio de Janeiro de 

Pelo BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES 

Nome: 
Cargo: 

ociamo 	, 

rteeNeriti 

Nome: 
Cargo: 

Sergio Rildes Guimar5es 
Oiretor 

'So de 	 de ZO  

Pela REPUBLICA BOLIVARIANA pA VENEZUELA 

&A. 	 , 21.G  de 	 de ,k.14  . 

Pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - INTERVENIENTE EXPORTADOR 

/so 
OP/c/  

Tatf4  
Nome: 
Cargo: 

Testemunhas: 

/ 	 ) 

--Nome: C4,43-.\;.i., Araae82,■ 	 Nome:-b,;_xkouc, 	1 ,to.t.b 	iT;ant 

R.G.: 	 -7 	j 	 R.G.: 32 3.-A.2-2-1- 7  
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15. OFICIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS-MTAO-TABELIA 

Rua do Ouvidor, 89, Centro (021) 3233-2600 03,45 ds Dozombro ds 2014 

RECONHECO POR SEMELHANcA o(s) fIrma(s),d‘: 
CULOS AUGUSTO JATOAA IAPOLRA 	  
RACUZL LEAL DZ ALMZIDA SANTOS 	  
FUNPERJ : 0,42, FUNDEPER1:0,4 2, FETJ:1,1313, FLINARP416,32i EMOL +PMCMC(r/o):8,56, I , 

, 

Em 1 estemunho 
MA7.94-013429 - .IEFFERSON DE OUVEIRA CRUZ - ESCREVENTE 

'  de verdade.
vI

EARV13555-MYD e EARV13557-VNK 6e,nsukt,em https://www3.tjrj . 
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BNDES Restricao de acesso: Empresas do Sistema BNDES, Partes deste Contrato, Banco Mandatario e 
Garantidores 
Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEX/JUCEX 

Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Mulos De Credit° N° 14.2.0961.1 

ANEXO I - AUTORIZA00 DE DESCONTO 

AUTORIZA00 DE DESCONTO N. 9  

 

de 

 

de 	 

   

Ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social - BNDES 
A/C Area de Comercio Exterior - AEX 
Av. Repdblica do Chile, No. 100 
20031-917 - Rio de Janeiro - RJ 
Brasil 

Ref.: CONTRATO DE COLABORA00 FINANCEIRA MEDIANTE DESCONTO DE TITULOS 
DE CREDITO N 9  14.2.0961.1 ("CONTRATO") celebrado entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Economic° e Social - BNDES ("BNDES") e a REPUBLICA BOLIVARIANA 
DA VENEZUELA ("REPUBLICA"), corn a interveniencia da CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A. ("INTERVENIENTE EXPORTADOR"), ern   

Prezados Senhores, 

1. Reportamo-nos ao CONTRATO ern referencia, objetivando a concessao de 
colaboracao financeira a REPUBLICA mediante o desconto pelo BNDES de TITULOS DE 
CREDITO representativos do principal e juros do pagamento a prazo de ate 100% (cem por 
cento) das exportacoes brasileiras de BENS e SERVIcOS, destinadas a execucao do PROJETO. 

2. Os termos definidos utilizados neste documento tern o mesmo significado que Ihes foi 
atribuido no CONTRATO. 

3. Na qualidade de emitente dos TITULOS DE CREDITO em favor do INTERVENIENTE 
EXPORTADOR autorizamos irrevogavelmente o BNDES a realizar a OPERAcA0 DE 
DESCONTO referente a fatura identificada no item 4 abaixo, descontando diretamente ao 
INTERVENIENTE EXPORTADOR, no Brasil, em moeda brasileira, por conta e ordem da 
REPUBLICA, o valor resultante da aplicacao da taxa de desconto estipulada no CONTRATO 
ao montante de US$   	 Mares norte- 
americanos) [VALOR DO PRINCIPAL], referente ao embarque dos BENS e/ou prestacao dos 
SERVIcOS, acrescido dos juros calculados conforme o CONTRATO. 

4. Declaramos que os TITULOS DE CREDITO correspondem ao pagamento do valor dos 
BENS e/ou SERVIcOS fornecidos e/ou prestados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR no 
ambito do CONTRATO COMERCIAL e do DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, 
conforme fatura n 9 	em anexo. 
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Garantidores 
Unidade gestora: AEXIDECEX2 e AEX/JUCEX 

Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit° N° 14.2.0961.1 

5. Declaramos que o CONTRATO COMERCIAL e o DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 
S.11 referentes ao PROJETO se encontram vdlidos e eficazes e que foi emitida a ata de inicio 
de obras ou documento equivalente, por meio da qual foi autorizado o inicio das obras 
relacionadas DOCUMENTO COMPLEMENTARIO S.11, razao pela qual as mesmas foram 
iniciadas. 

6. Declaramos, ainda, que a utilizacao dos recursos decorrentes do CONTRATO guarda 
compatibilidade corn o faturamento de BENS e SERVIcOS e que tais recursos nao serao 
aplicados em gastos que impliquem custeio ou ressarcimento de despesas que tenham sido 
ou que venham a ser realizados pela REPUBLICA em moeda local ou em terceiros !Daises. 

7. Declaramos que: (i) foram obtidas, e se encontram vdlidas, todas as permissoes, 
autorizacoes, licencas e concessoes referentes a legislacdo socioambiental vigente na 
RepUblica Bolivariana da Venezuela, aplicdvel ao PROJETO; e (ii) o IMPORTADOR e/ou o 
DEVEDOR, em relacao ao PROJETO, esta(do) 	regular(es) corn todas as obrigacoes 
socioambientais perante todas as autoridades socioambientais competentes na Reptiblica 
Bolivariana da Venezuela, na fase atual do Projeto e (iii) inexiste, administrativa ou 
judicialmente, qualquer decis5o final e sem direito a recurso, reclamacao ou demanda em 
face da REPUBLICA e/ ou IMPORTADOR, relacionada corn qualquer inadimplemento ou 
infracdo da legislacdo socioambiental vigente na Republica Bolivariana da Venezuela, 
aplicdvel ao PROJETO. 

Atenciosamente, 

REPUBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA 

Nome: 
Cargo: 
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BNDES Restricao de acesso: Empresas do Sistema BNDES, Partes deste Contrato, Banco Mandatario e 
Garantidores 
Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEX/JUCEX 

Contrato De Colaboragio Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credits:, N° 14.2.0961.1 

AN EXO II 

NOTA PROMISSORIA 

Local e Data de Emissao 

Ng 	 
Quantia: US$ 

Em XXX, por valor recebido, a REPUBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA, por meio de 
xxxxxxxxxxxxxxx, obriga-se a pagar, incondicionalmente e por esta L. -mica via de nota 
promissoria, a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. ou a sua ordem, a quantia de 
US$   [ [ de &tares americanos. 0 pagamento sera feito somente em 
Mares dos Estados Unidos da America, sem deducoes e livre de quaisquer impostos, taxas 
ou contribuicaes que incorram ou venham incorrer sobre tais pagamentos, nos termos da 
legislacao da Repdblica Bolivariana da Venezuela ou qualquer de seus entes. 

Esta nota promiss6ria e pagavel em Caracas, Repdblica Bolivariana da Venezuela, e deve ser 
endossada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA 

Nome: 
Titulo: 

Por Aval: 

[Instituicdo Autorizada a operar no CCR pelo BCA] 
Nome: 
Cargo: 

(Obs: Esta nota promissoria devera conter, no seu verso, os seguintes textos:) 

I) Reennbolsavel atraves do Convenio de Pagamentos e Creditos Reciprocos da Associacao 
Latino-Americana de Integracao (ALADI) sob o Codigo de Reembolso n 9 	  
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DES 

Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credit° N° 14.2.0961.1 

II) Esta nota promiss6ria ("pagare") provem da exportacao de servicos de engenharia e 
construcao brasileiros e bens associados destinados a implantacao do Projeto  , de 
acordo corn o CONTRATO DE COLABORA00 FINANCEIRA MEDIANTE DESCONTO DE 
TITULOS DE CREDITO n' 14.2.0961.1, celebrado entre o BNDES e a REPUBLICA 
BOLIVARIANA DA VENEZUELA, corn interveniencia da CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A. em [ ]. 

Pais EXPORTADOR: RepLiblica Federativa do Brasil 
Pais IMPORTADOR: Reptiblica Bolivariana da Venezuela 
Valor: US$ 
Fatura n.': 
Data do aceite da Fatura: 

Data do Aval: 

Pague-se ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social - BNDES, sem direito 
de regresso. 

Em 	 

[INTERVENIENTE EXPORTADOR] 
Nome: 
Cargo: 
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LIBERACOES EM 	LIBERACAO MRS 
	

FONTES 
	

FONTES 

PREVISTO 
	

Peso 	LIBERADO 	 ANALISE 	DE REFERENCIA 
	

EXECUTADAS 
	

A EXECUTAR 

Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEX/JUCEX 

Sigilo bancario: (X) Sim ( ) Nao 

Contrato De Colaboragdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credito N° 14.2.0961.1 

ANEXO III - MODELO DE QUADRO DE AVANc0 FISICO E AVANCO FINANCEIRO 

MODELO DO DOCUMENTO EXIGIDO PELAS CLAUSULAS 4.2 ALINEA (I), 4.3 AL(NEA (J) E 18.2 ALINEA (A) 
QUADRO DE AVANc0 FISICO E DE AVANCO FINANCEIRO 

PROJ ETO: 
Exportador: 

Importador: 

Mes de Referenda: 

Valor Contrato Comercial (USD): 

Data de Assinatura do Contrato Comercial: 

Data da Ordem de Inicio: 

Valor Contrato de Financiamento BNDES (USD): 

Fatura NO: 

Uberacao N.: 

CONTRATO COMERCIAL Peso 

EXPORTACEIES BRASILEIRAS (USD) OUTROS GASTOS (USD) TOTAL (USD) 

Valor % Antecipo Valor Antecipo Contrato Comercial Antecipo 

ma 

XVI 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

xa 

TOTAL - CONTRATO COMERCIAL 

VALORESACUMULADOS PERIO DO ANTERIOR Valor Bruto % 

AmortizacDo 

do Antedpo Valor Bruto % 

AmortizacDo 

do Antecipo 

ACV III ulado 

Periodo Anterior % 

ma 

ma 
xxx 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

TOTAL - VALORES ACUMULADOS PERIOD° ANTERIOR 

EXECUCAO MENSAL Valor Bruto % 

AmortizacSo 

do Antedpo Valor Bruto % 

AmortiLacao 

do Antecipo Execuceo Mensal % 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

ma 

xxx 

700( 

ma 

TOTAL - EXECUCAO MENSAL 

VALORES ACUMULADOS Valor Bruto % 

Arnortixagao 

do Antedpo Valor Bruto % 

Arnortizapio 

do Antecipo Acumulado % 

ma 

VOI 

Ma 

Xa 

X* 

ma 

ma 

)0( 

ma 

TOTAL - VALORES ACUMULADOS 

FONTES (USD)  

EXPORTACDES BRASILEIRAS 
BNDES EXI M 

CONTRAPARTI DA LOCAL* 

OUTROS GASTOS  
TOTAL-FONTES (USD) 

* Excluir linha caso a operacao conte corn 100%de financiamento do BNDES Exim pars as exportacoes brasileiras. 

%AVANCO FISICO DO CONTRATO 

xxx 
xxx 

,ca 

)(a 

mcs 

xxx 

xxx 

XIX 

MO( 

xns  
TOTAL 

 

Acumulado 	 Acumulado 
Anterior 	jan/00 	 Atual  

tiN/D 	 #N/D 	 #N/D 

#N/D 	 #N/D 	 #N/D 

#N/D 	 #N/D 	 #N/D 

#N/D 	 #N/D 	 #N/D 

#N/D 	 #N/D 	 #N/D 

#N/D 	 #N/D 	 aR/D 

#N/D 	#N/D 	 #N/D 

#N/D 	#NID 	 MID 

#N/D 	 #N/D 	 IIN/D 

#N/D 	 #N/D 	 llN/D 

eN/D 	 IIN/D 	 PN/D 

 

 

Data 	/ 	I 	 De acordo: 
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Sigilo bancario: (X) Sim ( ) Nao 

Contrato De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Cr6dito N° 14.2.0961.1 

20.1Ef0: 

ies de Referenda: 

REAL IV:10 / MENSAL 	 jan/00 	 fev/00 	mar/00 	 abr/00 	 mai/00 	 jun/00 	 Ad/00 	 ago/00 	 xt/00 	 out/00 	 noa/00 	 des/00 	 jan/01 	 fev/01 	 mar/01 	 abr/01 	 mai/01 	 jun/01 	 ju1/01 	 aRo/01  

AVANCO FISICO DO CONTRATO 	 jan/00 	 rev/00 	mar/00 	 abr/00 	mai/00 	 jun/00 	 jul/00 	 ago/00 	 set/00 	 out/00 	 nov/00 	 dea/00 	 jai/O3 	 rev/01 	 mar/01 	 abr/01 	mai/01 	 jun/01 	 jut/01 	 ago/01  

CONSOLIDADO / NIES 

Avlsto 

,rlodo 

umulado  

tal:ado 

Niodo 

:untulado  

esvlo 

Niodo 

umulado 

 

jan/00 	 rev/D0 	mar/00 	 abr/00 	mai/00 	 jun/00 	 jul/00 	 ago/00 	 set/00 	 out/00 	 nov/00 	 dea/00 	 jan/01 	 few/01 	 mar/01 	 abr/01 	mai/01jun/01 	 jul/01 	 ago/01 

 

  

  

AVANCO FISICO 
100% 	  
90% 	  
80% 	  
70% 	  
60% 	  
50% 	  
40% 	  
30% 	  
20% 	  
10% 	  
0% • • 	• • • • • • • • • 

jan.00 	fev-00 	mar-00 	abr-011 jun-00 jul-00 ago-00 set-00 out-00 nov-00 
• 

dez-00 Jan-01 
• • 

fev-01 	mar-01 
• 

abr-01 mal-01 
• 

jun-01 
• 

jul-01 
• 

ago-01 
• 

set-01 
• 

out-01 

—9— Previsto 

Realizado 

no 
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Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEX/JUCEX 
Sigilo bancario: (X) Sim ( ) tido 

Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credito N° 14.2.0961.1 

ANEXO IV 

REQUISITOS DAS FATURAS EMITIDAS PELO INTERVENIENTE EXPORTADOR 

a. Apresentacao da fatura original. 

b. Referencia ao PROJETO para o qual serdo destinados os BENS E SERVIcOS; 

c. Referencia ao IMPORTADOR e/ou REPUBLICA do CONTRATO; 

d. Referencia ao Contrato de Financiamento corn o BNDES; 

e. Referencia ao domicilio do INTERVENIENTE EXPORTADOR; 

f. Identificacao do componente a que se destina, conforme Documento 
Complementario S. 11; 

g. Identificacao dos valores faturados correspondentes a bens e/ou servicos exportados. 

h. Aposicao da expressao "De acordo", ou equivalente, pelo IMPORTADOR no corpo 
da fatura. 

i. Descricao dos bens e servicos exportados. 

Referencia ao period° da exportacao dos bens e servicos faturados. 

k. 	Data de Emissao. 
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0 BNDES 
Classificagdo: Documento reservado 
Restricao de acesso: Empresas do Sistema BNDES, Partes deste Contrato, Banco Mandatario e 
Garantidores 
Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEX/JUCEX 
Sigilo bancario: (X) Sim ( ) Nao 

Contrato De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Credito N° 14.2.0961.1 

AN EXO V 

RELAcA0 DE NCM E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS 

Principais equipamentos NCM 
Sistema de portas de plataforma ferroviaria 8607 
Estruturas metalicas para as estacOes 7308 
Equipamentos para ventilacao forcada 8414 
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