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Orientações Sobre Desembolso de Crédito

Caro Cliente,
Para auxiliá-lo com as orientações sobre os procedimentos e as providências preliminares de desembolso
GRƲQDQFLDPHQWRQR%DQFRUHODFLRQDPRVRVSULQFLSDLV
pontos que deverão ser observados com vistas à liberação dos recursos:
2%6(VWD&DUWLOKDQ¤RVHDSOLFDDƲQDQFLDPHQWRVFRQFHGLGRVFDVRDIRQWHGHUHFXUVRVHMD%1'(6),1$0(RX
)XQGRGD0DULQKD0HUFDQWHHHPTXDLVTXHUSURJUDPDV
GHFUªGLWRSHUWHQFHQWHVDR3URJUDPD1DFLRQDOGH$SRLR¡
$JULFXOWXUD)DPLOLDU 3521$) 
Ler atentamente o instrumento de crédito;
Observar o cumprimento de todas as condições
ou cláusulas pré-desembolso referentes à parcela
objeto de desembolso, conforme estabelecido no
instrumento de crédito;
9HULƲFDUVHRVVHJXURVREULJDW´ULRVGRVEHQVTXH
JDUDQWHPDVRSHUD¨¶HV FDVRH[LVWD GHFUªGLWRHVW¤R
YLJHQWHVIRUQHFHQGRDR%DQFRDDS´OLFHHFRPSUR-
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vação de pagamento das parcelas do prêmio que
se encontram vencidas. Caso seja seguro novo, a
primeira parcela do prêmio deverá estar paga;
Entregar ao Banco carta solicitando o desembolso,
assinada e datada, com autorização de liberação ao
fornecedor, se for o caso;
Preferencialmente, as Notas Fiscais devem conter
RNLDMSDHSDMRƥM@MBH@CNR DUHS@MCN RDPTDBNMRSD
M@-NS@%HRB@KHSDMRMNƥM@MBH@CNRODKN!@MBN
Caso tenham outras operações de crédito no
Banco do Nordeste, o desembolso só ocorrerá se
as prestações de reembolso de todas as operações
de titularidade do cliente (inclusive operações que
RDI@@U@KHRS@NTƥ@CNQDRSHUDQDLDLRHST@¢NCD
MNQL@KHC@CDHMDWHRS¥MBH@CDR@KCNDL@SQ@RN

Desembolso Direto ao Cliente
Seja apresentada, prévia ou concomitantemente, a
hUH@C@MNS@ƥRB@KE@STQ@DLHSHC@ODKNENQMDBDCNQ
dos bens ou dos serviços especializados, admitida a apresentação prévia ou concomitante da 1ª
UH@CDMNS@ƥRB@K@UTKR@PTDNƥRBNDLHSHQO@Q@
o fornecimento de determinado bem ou serviço,
dispensada esta exigência no caso de prestadores

de serviços informais, quando o valor do recibo for
inferior a R$ 10.000,00 por prestador;
Caso o cliente tenha efetuado pagamento (total
NTO@QBH@K@NENQMDBDCNQCNRADMRDNTRDQUH¢NR
ƥM@MBH@CNR @OQDRDMS@QBNLOQNU@¢NCNBHS@CN
pagamento através de documento emitido pelo
fornecedor (duplicata quitada ou recibo de quiS@¢N NTBNLOQNU@MSDCDDLHRRNCD3$# #."
NTCDO®RHSNHCDMSHƥB@CN DLHSHCNODKNBKHDMSDDL
E@UNQCNENQMDBDCNQ PTDONRR@RDQHCDMSHƥB@CNN
vínculo entre o valor e o bem;
Seja apresentada pelo cliente, uma declaração de
que recebeu o bem em perfeito estado, em plenas
condições de funcionamento ou utilização, conENQLD@RDRODBHƥB@¢°DRBNMRS@MSDRMNNQ¢@LDMSN
do instrumento de crédito, na forma do modelo
disponibilizado pela sua agência;
2DI@UDQHƥB@C@ODKN!@MBN @DMSQDF@MNDMCDQD¢N
CNDLOQDDMCHLDMSNƥM@MBH@CNCNADLNAIDSNCN
ƥM@MBH@LDMSN
Desembolso Direto ao Fornecedor
Seja apresentada, prévia ou concomitantemente, a
hUH@C@MNS@ƥRB@KE@STQ@DLHSHC@ODKNENQMDBDCNQ
dos bens ou dos serviços especializados,
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admitida a apresentação prévia ou concomitante
C@hUH@CDMNS@ƥRB@K@UTKR@PTDNƥRBNDLHSHQ
para o fornecimento de determinado bem ou serviço, dispensada esta exigência no caso de prestadores de serviços informais, quando o valor do recibo
for inferior a R$ 10.000,00 por prestador;
Seja autorizado pelo fornecedor ou prestador de
serviço o desembolso por crédito direto a ele;
Seja autorizada por escrito pelo cliente a realização do desembolso ao fornecedor emissor da
MNS@ƥRB@K DWBDSNRDNHMRSQTLDMSNCDBQ¤CHSNI
contiver cláusula nesse sentido;
2DI@UDQHƥB@C@ODKN!@MBN @DMSQDF@MNDMCDQD¢N
CNDLOQDDMCHLDMSNƥM@MBH@CNCNADLNAIDSNCN
ƥM@MBH@LDMSN
Seja apresentada pelo cliente, uma declaração de
que recebeu o bem em perfeito estado, em plenas
condições de funcionamento ou utilização, conENQLD@RDRODBHƥB@¢°DRBNMRS@MSDRMNNQ¢@LDMSN
do instrumento de crédito, na forma do modelo
disponibilizado pela sua agência.
Certidões Negativas de Débito
Certidão Negativa de Débitos relativos às Contri-

ATH¢°DR/QDUHCDMBHQH@RDRCD3DQBDHQNR DWODCHC@
ODK@2DBQDS@QH@C@1DBDHS@%DCDQ@KCN!Q@RHK1%!
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
3QHATSNR%DCDQ@HRD#¨UHC@ SHU@C@4MHN DWpedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
%DCDQ@KCN!Q@RHK1%!DODK@/QNBTQ@CNQH@&DQ@KC@
%@YDMC@-@BHNM@K/&%-
Licença de Instalação
$LOQDDMCHLDMSNNT@SHUHC@CDƥM@MBH@C@PTD
utilize recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, ou que sejam capazes
de causar degradação ambiental, deverá ser apresentado o licenciamento ambiental fornecido pelo
órgão ambiental competente.
Comprovação Financeira - Notas Fiscais
CDRBQH¢NDNU@KNQCNADLBNMRS@MSDM@MNS@
ƥRB@KCDUDLRDQBNLO@S¨UDHRBNLNRHSDMROQDUH@LDMSDCDƥMHCNRM@OQNONRS@NTOQNIDSNDPTD
estão de acordo com o anexo-orçamento do instrumento de crédito;
MNS@ƥRB@KCDUDRDQDLHSHC@BNL@HMCHB@¢NCNR
dados bancários do fornecedor (Banco,
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F¥MBH@D"NMS@"NQQDMSD O@Q@DEDHSNCDO@F@mento pelo Banco.

Seguro de transporte internacional, caso a mercadoria ainda não tenha sido desembaraçada;

(MENQL@Q@NENQMDBDCNQPTD@MNS@ƥRB@KCDUDQ
conter uma das expressões abaixo, conforme seja
o caso:

"DQSHƥB@CNCD+HADQ@¢NCD"@QF@/QDRBQHS@
"+"/ S@LA¤LBNMGDBHCNBNLNFDUJRZDLYHU
DLHSHCNODK@ F¥MBH@-@BHNM@KCNR3Q@MRONQSDR
PT@UHQHNR -3 0

&GK;9KGK<=AL=FKH9KKƛN=AK<=9DA=F9ƕƓGÍ<M;Aáriař.RADMRBNMRS@MSDRCDRS@MNS@ƥRB@KENQ@L
@KHDM@CNRƥCTBH@QH@LDMSD@N!@MBNCN-NQCDRSD
CN!Q@RHK2 ŚNT
No caso de itens passíveis de penhora: “Os bens
BNMRS@MSDRCDRS@MNS@ƥRB@KDRSNDLODMG@CNR
DLE@UNQCN!@MBNCN-NQCDRSDCN!Q@RHK2 Ś
ou
Para aquisição de bens usados, apresentar nota
ƥRB@KNTCNBTLDMSNDPTHU@KDMSD DLHSHCNRONQNB@RHNC@BNLOQ@CNADLPT@MCNMNUN 3Q@S@MCN RD
CDUD¨BTKNTSHKHSQHN @OQDRDMS@QMNS@ƥRB@KNT"15
Bens ou Serviços adquiridos diretamente do exterior, apresentar:
Fatura comercial;
Documento de embarque;
+HBDM¢@CD(LONQS@¢N+(RDENQHLONQS@¢N
sujeita a licenciamento não automático;

.RC@CNRQDK@SHUNR@B@C@HSDLƥM@MBH@CNCDUDL
ser relacionados no “Formulário de Comprovação
Financeira de Projetos” disponível no site do BNB:
HSDL CNGHODQKHMJř$K@ANQ@¢NCD/QNIDSNR 2$ /
D/K@MHKG@RŚAnexo IDDMB@LHMG@CNR@N!@MBN M@
mesma sequência em que foi registrado no citado
formulário.
O®RRDO@Q@QNRBNLOQNU@MSDRƥM@MBDHQNRONQ
tipo de inversão, deve-se organizá-los por ordem
@KE@A¤SHB@CDENQMDBDCNQDROQDRS@CNQDRCN
serviço, mantendo-se – consequentemente – as
MNS@RƥRB@HRCDTLLDRLNENQMDBDCNQOQDRS@CNQ@CI@BDMSDR BNLUHRS@R@E@BHKHS@Q@@MKHRD
do desembolso;
RMNS@RƥRB@HRCDUDLRDQ@OQDRDMS@C@RITMS@R
aos seus respectivos comprovantes de pagamento, considerando-se todas as parcelas da mesma,
ocupando apenas uma linha do Formulário, na
qual deverá constar o valor total da respectiva
MNS@ƥRB@K
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'@UDMCNL@HRCDTL@MNS@ƥRB@K O@Q@TL
mesmo comprovante de pagamento, essas notas
devem estar juntas desse comprovante e o
Formulário deve dispor de uma linha para cada
MNS@ƥRB@KCHRONRS@RTL@HLDCH@S@LDMSD@O®R
@NTSQ@ CNLDRLNBNLOQNU@MSD  K¤LCHRRN 
deve-se atentar quanto a NÃO duplicidade das
mesmas no Formulário;
KFTMRHSDMRDWDLOKHƥB@CNR@RDFTHQ-~.CDvem ser considerados na planilha para comproU@¢NƥM@MBDHQ@ ONHRMNRNƥM@MBHUDHRODKN
Banco.
Somente devem ser encaminhados comprovantes
CDO@F@LDMSNSNS@KLDMSDPTHS@CNRMNS@RƥRB@HR
acompanhadas dos seus respectivos comprovantes
CDO@F@LDMSN HMBKTRHUDDLQDK@¢N@NQDBNKGHLDMSNDO@F@LDMSNCNR$MB@QFNR3QHATSNR ODQSDMBDMSDR@N%NQMDBDCNQ/QDRS@CNQ
Previamente à liberação da segunda parcela em
diante, será necessária a comprovação física e
ƥM@MBDHQ@C@@OKHB@¢NCNU@KNQKHADQ@CN@MSDQHNQLDMSD ONQLDHNCDƥRB@KHY@¢NMNKNB@KCN
DLOQDDMCHLDMSNDCDMNS@RƥRB@HRMNB@RNCN
L@SDQH@KTSHKHY@CN  OQDRDMS@QMNS@RƥRB@HRCD
RDQUH¢N@UTKR@RNTMNO@Q@@BNLOQNU@¢NCD
gasto com a mão de obra utilizada, admitindo-se,

o recibo apresentado isoladamente no caso de
prestadores de serviços informais e para pequenas
intervenções, com limite máximo de R$ 10.000,00
por prestador.
Preferencialmente, deve ser contratada uma emOQDR@BNMRSQTSNQ@NTDPTHODDRODBH@KHY@C@O@Q@@
prestação dos serviços com mão de obra.
0T@MCNENQTSHKHY@C@@LNCDNAQ@CDETMBHNMrios próprios, pertencentes ao quadro da empresa
BKHDMSDCN!@MBN CDUDQRDQDK@ANQ@C@DDMSQDgue a relação de funcionários, juntamente com as
&TH@RCD1DBNKGHLDMSNCN%&32D(MENQL@¢°DR
/QDUHC¥MBH@2NBH@K&%(/ITMS@LDMSDBNL@RFTH@R
CDQDBNKGHLDMSNCDUHC@LDMSDO@F@R&/2NT# 1%
D&1%CDSNCNRNRDLOQDF@CNRDMUNKUHCNRM@NAQ@
ƥM@MBH@C@ @K¤LC@"®OH@C@"@QSDHQ@CD3Q@A@KGND
/QDUHC¥MBH@2NBH@K"3/2
"NLOQNU@MSDRƥM@MBDHQNRCDHSDMR“não pertencentes ao projeto econômico” ou itens “não
ƩQDQFL YHLVŞ, caso constem no “Formulário de
Comprovação” OK@MHKG@CDMNS@RƥRB@HRDMB@LHMG@C@R RDQNDWBKT¨CNRRTL@QH@LDMSD QDRTKS@Mdo em redução direta do valor pretendido pelo
cliente.
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Serviços de reforma e construção devem estar
de acordo com o orçamento aprovado, visto que
eventuais alterações podem comprometer o
desembolso. Se houver necessidade de alteração
CDPT@MSHS@SHUNR OQNIDSNRCD@QPTHSDSTQ@DNT
DMFDMG@QH@ ADLBNLNDRODBHƥB@¢NCDL@SDQH@HR
DNTRDQUH¢NR CDUD RDBNMS@S@QŔOQDUH@LDMSD @
F¥MBH@BNLƥMRCDBNMGDBDQNOQNBDCHLDMSN@
ser adotado.
R@CDPT@¢°DRE¨RHB@ROQDUHRS@RDLOQNIDSNQDEDQDMSDR BDRRHAHKHC@CDCD/NQS@CNQDRCD-DBDRRHC@CDR$RODBH@HR/-$ŗRCDUDLRDQDWDBTS@C@RCD
acordo com a legislação vigente.
MSDRCNDMUHNCN “Formulário de Comprovação”,
NBKHDMSDCDUDRDBDQSHƥB@QCDPTDSNCNRNRCNBTLDMSNRMNS@RƥRB@HRDRDTRQDRODBSHUNRBNLOQNU@MSDRCDO@F@LDMSNDRSNSNS@KLDMSDKDF¨UDHR
DPTDS@LA¤LDRSDI@LƥRHB@LDMSD¨MSDFQNR@N
serem encaminhados. Documentos ilegíveis não
serão aceitos pelo Banco.
Máquinas/Equipamentos Móveis e Utensílios
Solicitar a agência, que envie uma autorização para
o fornecedor faturar e entregar no endereço do
DLOQDDMCHLDMSNƥM@MBH@CN NRADMRƥM@MBH@CNR

Seguir o que foi previamente projetado e contratualmente formalizado, visto que alterações posteriores poderão comprometer o desembolso.
Esses itens só poderão ser comprovados quando
já estiverem instalados no local a que se destinam
MNQL@KLDMSD @O®R@BNMBKTRNC@NAQ@ #DRRD
modo, a documentação relativa à comprovação e
desembolso dos itens em questão deverão ser disponibilizados ao BNB apenas quando estes estiverem devidamente instalados e em funcionamento
MNB@RNC@RLPTHM@R CDLNCNPTD@BNLOQNU@¢NE¨RHB@DƥM@MBDHQ@SQ@MRBNQQ@DLBNMENQLHC@CD

$LB@RNCDCµUHC@NTCHƥBTKC@CD BNMS@S@QRDT&DQDMSD
de relacionamentos na agência.
Outros documentos poderão ser solicitados de acordo
com a necessidade que o Banco julgar necessário.

Anexo I
Formulário de Comprovação Financeira de Projetos
Período: DE __/__/2014 a __/__/2014.
CLIENTE:
OBRA:
LOCAL:
VISITA:
SEQ. INVERSÃO
(¹)

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
MATERIAIS OU SERVIÇOS
(Quantidade/Descrição) (²)

FORNECEDOR

CNPJ
Nº

NOTA FISCAL
UF

Aquis/Desenv. Software
xxx
xxx
Sub Total
Construções Civis
xxx
Sub Total
Estudos e Projetos
xxx
Sub Total
Máq./Equip. Nacionais
xxx
xxx
Sub Total
Móveis e Utensílios
xxx
xxx
Sub Total
Outras Desp. Implantação
xxx
Sub Total
Outras Inversões
xxx
Sub Total
TOTAL
;ϷͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐĞƋƵĞŶĐŝĂůůſŐŝĐŽ;ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͘͘͘Ϳ
;ϸͿĞƐĐƌĞǀĞƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞͬŽƵƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐEŽƚĂƐ&ŝƐĐĂŝƐ͘

VALOR

DATA

NÚMERO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VALOR

DATA

TIPO

ITEM
ORÇAMENTÁRIO

OBSERVAÇÃO

