EDITAL DE HABILITAÇÃO 01/2019
LINHA DE FINANCIAMENTO BANDES CIDADES

PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM CLIENTES DO SETOR
PÚBLICO PARA FINANCIAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO BANDES

REGRAS GERAIS

1.

OBJETIVO

Regulamentar o primeiro processo de habilitação do exercício de 2019 para contratação de
operações de crédito com o Setor Público Municipal.

2.
I.

CONDIÇÕES GERAIS DA LINHA DE FINANCIAMENTO
Para a Linha de Financiamento BANDES CIDADES, lançada em 2019, serão
disponibilizados R$ 50 milhões para contratação de operações de crédito.

II.

Caso o somatório dos financiamentos que tenham o pedido de verificação de limites e
condições aprovado e estejam aptos à contratação, ultrapasse os R$ 50 milhões, serão
observados os seguintes critérios para a hierarquização das propostas:
a. Município cujo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tenha maior
participação percentual em relação à Receita Total na data-base de
31/12/2018.
b. Município com menor IDH-M.

3.

BENEFICIÁRIOS

Poderão submeter projetos:
 Prefeituras municipais do Espírito Santo.
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4.

LIMITE DE FINANCIAMENTO POR MUNICÍPIO

O limite de contratação por tomador observará a capacidade de endividamento do município
definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e suas regulamentações, não podendo superar o
valor de R$ 25 milhões por município.

5.

ETAPAS DO EDITAL

O cronograma dos procedimentos com suas respectivas datas-limite será o seguinte:

ETAPAS

PRAZO
FINAL

1

Inscrição de carta-consulta

23/08/19

2

Habilitação pelo BANDES das propostas

13/09/19

3

Protocolo no BANDES da lei autorizativa para contratação do
financiamento

4

Protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVL)
referente à operação de crédito

5

Protocolo dos documentos cadastrais e projeto a ser financiado para
análise do BANDES

6

Protocolo dos documentos do procedimento licitatório da obra/
equipamento e os exigidos para a primeira liberação do crédito pelo
BANDES.

29/11/19

De acordo
com resposta
da análise do
projeto

ETAPA 1: Inscrição
a) O município inscreverá proposta por meio do download da carta-consulta, que estará
disponível no site do BANDES até o dia 16/08/19. Para acessar consulte:
www.bandes.com.br.
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b) A inscrição será validada após o recebimento pelo BANDES da carta-consulta
preenchida e assinada através do e-mail procidades@bandes.com.br.
c) O BANDES comunicará, também por e-mail, o recebimento da carta-consulta
preenchida e assinada. Esse comunicado é o que determinará a conclusão, com
êxito, da etapa de inscrição.

ETAPA 2: Habilitação
a) Após o recebimento e análise da carta consulta, o BANDES emitirá, via e-mail, uma
correspondência comunicando a habilitação do pedido de financiamento do
município.
b) A comunicação formal da habilitação pelo BANDES, juntamente com o
encaminhamento dos modelos/documentos necessários ao protocolo do pedido de
financiamento, é condição para o início do processo de aprovação do Pedido de
Verificação de Limites e Condições (PVL) da operação de crédito pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) ou pela Instituição Financeira, a depender o valor do pleito.
c) São condições para a habilitação das propostas:


Estar com os relatórios contábeis homologados no sistema SICONFI;



Capacidade de endividamento do município (os valores a serem financiados
deverão estar de acordo com os limites de endividamento previstos na
Resolução nº 43/2001, do Senado Federal);



Enquadramento do objeto a ser financiado, conforme regras do BANDES;



Adimplência cadastral e financeira com o BANDES referente a operações
anteriores;



Inexistência de pendências no acompanhamento de operações anteriores
financiadas pelo BANDES.

ETAPA 3: Lei Autorizativa
a) A minuta da lei autorizativa a ser votada na Câmara do município para possibilitar a
contratação do financiamento será enviada para o e-mail do município juntamente
com a comunicação formal de habilitação.

3

b) Caso seja necessária qualquer modificação na minuta da lei autorizativa, deverá ser
feita uma consulta prévia ao BANDES por meio do envio de e-mail para
procidades@bandes.com.br.
c) O município protocolará no BANDES a via original da lei autorizativa assinada pelo
prefeito juntamente com os documentos das etapas 4 e 5.

ETAPA 4: Enquadramento STN
a) A contratação de operações de crédito, por Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluindo suas Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes, subordinase às normas da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) e às Resoluções do Senado Federal nos 40 e 43, de 2001.
b) A verificação dos limites e condições para a contratação de operações de crédito foi
atribuída ao Ministério da Fazenda pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art.
32), podendo também ser realizada pela Instituição Financeira levando em
consideração o valor da operação de crédito e a situação econômico-financeira do
ente da Federação de maneira a atender os princípios da eficiência e da
economicidade (art. 10 da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014).
c) A documentação exigida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - órgão do
Ministério da Fazenda, e os procedimentos para a obtenção de parecer favorável ao
Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVL) estão descritos no Manual para
Instrução de Pleitos (MIP), disponível em: https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/
d) O BANDES prestará apoio ao município para que a documentação exigida pela STN
seja providenciada com agilidade e na sua totalidade, atendendo aos pré-requisitos
legais e operacionais observados pela STN em suas análises.
e) O BANDES comunicará oficialmente ao município o resultado da análise do Pedido
de Verificação de Limites e Condições (PVL), sendo a aprovação condição para
início da análise do projeto.

ETAPA 5: Análise de Projetos
Nessa etapa, será realizada a análise do projeto pela equipe técnica do BANDES.
a) Deve-se observar o correto preenchimento do roteiro de projetos que será fornecido
pelo BANDES;
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b) Após a avaliação do projeto, será emitida a autorização para o município iniciar o
processo de licitação, sempre observando as exigências da Lei nº 8.666/1993 ou da
Lei nº 10.520/2001, salvo os casos de ressarcimento de obras (item 7.1).

ETAPA 6: Análise das licitações e primeira liberação
a)

O resultado da licitação conduzida pelo município deverá ser apresentado,
incluindo homologação, adjudicação e contrato de prestação de serviços.

b)

O contrato de repasse de recursos entre BANDES e o município será gerado após
essa etapa, tomando como base o valor da licitação apresentada. Eventuais saldos
do valor aprovado no PVL poderão ser aproveitados, desde que dentro da validade
estabelecida pelo mesmo. Após a formalização do contrato, será emitida a
autorização para início da obra.

c)

O município estará apto a receber o repasse de recursos relativo à primeira
liberação do investimento financiado após o envio para o BANDES de todos os
documentos que compõem o processo.

d)

A lista de documentos necessários para a liberação dos recursos será enviada pelo
BANDES após o recebimento do resultado do processo licitatório realizado pelo
município.

e)

São condições gerais para liberação dos recursos:


Autorização formal do BANDES para início de obra e/ou aquisição do bem;



Inexistência de restrição cadastral relevante, a critério do BANDES, relativa ao
município;



Entrega ao BANDES da medição resultante das obras, bem como a
comprovação de aplicação dos recursos já liberados;



Regularidade do Município perante a Receita Federal;



Inexistência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério do
BANDES, possa comprometer a execução do empreendimento financiado de
forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização;



Comprovação de afixação da placa alusiva à colaboração financeira obtida,
conforme modelo disponível no site do BANDES, de forma visível no local da
realização do projeto financiado;
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O regular andamento da obra de acordo com o cronograma apresentado ao
BANDES.

6. CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
a) A contratação da operação de crédito está condicionada a:


Capacidade de endividamento do município: aprovação do Pedido de Verificação
de Limites e Condições (PVL) da operação de crédito;



Análise de crédito e risco do município de acordo com os critérios do BANDES;



Regularidade cadastral do município;



Adimplência técnica e financeira do município com o BANDES;



Aprovação do projeto pelo BANDES;



Apresentação do processo licitatório referente a obra/equipamento pleiteado, em
conformidade com a Lei 8.666/93 ou 10.520/01, o qual irá balizar o valor do
contrato.

b)

São impeditivas à contratação e liberação de recursos as pendências cadastrais no
CADIP, FGTS, Receita Estadual e Receita Federal.

c)

A data de emissão do contrato de financiamento pelo BANDES será considerada
para:


Contagem dos prazos de carência e amortização;



Cumprimento das exigências do Pedido de Verificação de Limites e Condições
(PVL) para contratação;



Verificação da regularidade cadastral;



Capacidade de endividamento do município.

7. AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRAS
O início das obras, com apoio financeiro do BANDES, está condicionado a:
a) Conclusão favorável da análise do projeto;
b) Conclusão do processo licitatório em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93
ou a Lei nº 10.520/2001 e suas respectivas alterações;
c) Efetivação do contrato de financiamento;
6

d) Adimplência técnica e financeira do município com o BANDES;
e) Autorização formal do BANDES.

7.1 RESSARCIMENTO DE OBRAS
Neste edital será possível realizar recomposição de gastos realizados até 6 meses
anteriores ao protocolo do Pedido de Verificação Limites e Condições (PVL) no
BANDES. A obra/equipamento deve atender aos pré-requisitos desse edital e os gastos
devem ser devidamente comprovados através dos documentos solicitados pelo
BANDES.
O município que desejar usufruir dessa possibilidade deve, obrigatoriamente:
I.

Comunicar espontaneamente ao BANDES, a partir de sua habilitação nesse
edital, a intenção de utilizar do futuro ressarcimento, sendo que:
a. Para obras já iniciadas: comunicar imediatamente após a habilitação.
b. Para obras não iniciadas: comunicar a qualquer momento durante
processo de contratação, mas sempre antes da emissão da Ordem de
Serviço (OS).

II.

Os projetos e suas respectivas licitações (obra/equipamento) devem ser
encaminhados para a análise técnica do BANDES, ainda que a obra já tenha se
iniciado. O ressarcimento futuro depende do parecer positivo dessas análises.

III.

Da mesma forma, as medições das obras devem ser remetidas para análise da
equipe técnica do banco.

IV.

Após a efetivação do contrato, será ressarcido ao município os gastos realizados
até 6 meses anteriores, a contar da data do protocolo do Pedido de Verificação
de Limites e Condições (PVL), que foram previamente analisados e validados
pela equipe técnica, desde que apresentados todos os documentos que
comprovem a realização do investimento. O BANDES fornecerá lista com a
documentação necessária.

8. OBSERVAÇOES GERAIS
A contratação da operação de crédito será cadastrada pelo BANDES no Sistema de Registro
de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, nos termos da legislação em vigor.
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA LINHA DE FINANCIAMENTO BANDES CIDADES

1. ITENS FINANCIÁVEIS
a. Obras civis (construção ou ampliação) de aparelhos públicos (escolas, creches,
postos de saúde, parques, praças, centros de atendimento, etc.), pavimentação ou
recuperação de vias urbanas e estradas vicinais, saneamento, drenagem etc.,
inclusive contratação de projeto técnico ou executivo de obras;
b. aquisição de máquinas e equipamentos novos;
c. aquisição de tecnologias de informação novas (software, hardware, infraestrutura
física, etc.);
d. aquisição de veículos novos destinados às funções operacionais do poder executivo
relacionados à defesa civil, à segurança pública, aos serviços sociais básicos e ao
controle e à fiscalização;
e. elaboração de cadastro multifinalitário, recadastramento mobiliário, imobiliário
(revisão de Planta Genérica de Valores, realização de aerofotogrametria e
georreferenciamento) e digitalização de documentos fiscais;
f.

criação de estrutura para atendimento especializado a pessoas jurídicas (por
exemplo: abertura de empresa; emissão de alvará e licenças);

g. capacitação técnica e gerencial de servidores públicos;
h. projetos de eficiência energética;
i.

projetos de destinação de resíduos sólidos;

j.

as despesas com elaboração do projeto para captar esse financiamento, sendo
limitada em até 2% sobre o valor do projeto a remuneração de consultoria a ser
incluída como item financiável.

Desde que a proposta de financiamento apresentada se enquadre em um dos itens
financiáveis listados anteriormente, serão financiáveis:
k. contrapartida de recursos próprios do município no âmbito projetos de investimentos
financiados

por

instituições

financeiras

de

desenvolvimento,

nacionais

ou

internacionais, tais como BNDES, CEF, World Bank / BIRD, BID, entre outros;
l.

os investimentos no âmbito de consórcios intermunicipais;

m. contrapartida de recursos próprios do município no âmbito de convênios com o
Estado do Espírito Santo e com a União;
n. outros investimentos caracterizados como despesas de capital.

8

Obs.: nos casos de obras civis, o imóvel deverá ser de titularidade de município e em projetos
de implantação de rede de água e esgoto em via com pavimento existente, deverá estar prevista
a recomposição do pavimento.

2. CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO
I.

Valor máximo financiável: R$ 25 milhões

II.

Prazo total: Até 72 meses, incluídos até 12 meses de carência

III.

Atualização Monetária: SELIC

IV.

Juros: 4% a 6% ao ano, de acordo com a análise do projeto

V.

Forma de pagamento: os juros serão trimestrais durante a carência e exigidos
juntamente com o principal atualizado durante o período de amortização

VI.

Garantias: vinculação de receitas de transferências constitucionais de ICMS e/ou
FPM
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