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APRESENTAÇÃO
É tarefa do Estado a promoção do desenvolvimento econômico e a definição de políticas que objetivem a minimização das desigualdades
regionais.
O Estado do Espírito Santo dispõe, para essa finalidade, entre outros incentivos fiscais e financeiros, o FUNDAP - Fundo para o Desenvolvimento
das Atividades Portuárias, financiamento voltado para o incremento do giro comercial do Estado, através de importações e exportações, e para o
crescimento da formação bruta de capital fixo, através da viabilização de projetos produtivos.
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES é o agente técnico e financeiro do FUNDAP. E no cumprimento de sua missão
social tem procurado modernizar a sua operacionalidade, adequando às novas necessidades de investimentos impostas por um mundo em
constante e veloz mutação, principalmente na fronteira tecnológica.
São vários os exemplos de investimentos já realizados com recursos do FUNDAP: no turismo (hotelaria), na indústria e em projetos retro
portuários etc.
O FUNDAP permanece, assim, com seu poder de alavancagem no incremento da geração de renda, empregos e tributos, necessários para o
desenvolvimento do Estado.
Este documento apresenta a consolidação da legislação em vigor, pertinente ao FUNDAP - Fundo para Desenvolvimento das Atividades
Portuárias.
A intenção é divulgá-la e colocá-la à disposição dos interessados, para melhor embasar estudos e opções de investimentos no Estado do Espírito
Santo.

Diretoria de Crédito e Fomento – DICRE
Gerência de Análise de Crédito – GECRE
Célula de Crédito Corporativo e Operações Fundap - CECOR
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1 - CRIAÇÃO
Criado pela Lei nº 2.508, de 22/05/70, e Regulamentado pelo Decreto nº 163-N, de 15/07/71.(NOVOS DECRETOS)

2 - OBJETIVOS
Ampliar a renda do setor terciário do Estado, através do incremento e diversificação do intercâmbio comercial com o exterior (Art. 1º do Decreto nº
163-N/71, com redação do Art. 1º do Decreto nº 1.114-N/78);
Ampliar a renda dos setores primário, secundário e terciário do Estado, através da promoção de novos investimentos em projeto industrial,
agropecuário, de pesca, de turismo, de florestamento e reflorestamento, de serviço, de saúde, de educação, social, de transporte, de infraestrutura não governamental, de construção, de natureza cultural ou de comércio previamente aprovado pelo BANDES (Art. 1º do Decreto nº 163N/71, com a nova redação dada pelo art. 3º da Lei nº 5.245/96).

3 - GESTÃO
A gestão dos recursos financeiros do FUNDAP cabe ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, e seu orçamento é
aprovado em ato do Governador do Estado. (Art. 3º da Lei nº 2.508/70).

4 - DOTAÇÃO
O FUNDAP é constituído por recursos financeiros provenientes de dotações constantes na Lei de Orçamento Anual do Estado e créditos
adicionais a ele destinados, transferências realizadas por entidades da Administração Indireta relacionadas com a atividade portuária e que
tenham sua receita acrescida em virtude dos financiamentos de que trata a lei, amortização dos financiamentos concedidos e de outras fontes
definidas em decreto do Poder Executivo (Art. 2º da Lei nº 2508/70, alterada pela Lei nº 2.592/71).
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5 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS
A Secretaria de Estado da Fazenda autorizará o BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S/A a transferir, da conta do Estado do Espírito
Santo para o FUNDAP, o valor dos contratos celebrados pelo BANDES, dentro da dotação consignada no orçamento do exercício e suas
aplicações por abertura de créditos suplementares.
Essa transferência somente se efetivará se a receita líquida creditada ao Estado do Espírito Santo, pelas operações de intercâmbio comercial
referidas no artigo 4º da Lei nº 2508/70 (com a nova redação dada pelo art. 1º da Lei nº 6668/01), for igual ou superior ao valor dos contratos
assinados junto ao BANDES, conforme § 1º, art. 6º, do Decreto nº 163-N/71.

6 - CONDIÇÕES PARA OPERAR NO FUNDAP
O FUNDAP alcançará seus objetivos mediante a aplicação dos recursos que o constituem, através de operações entre o BANDES, na qualidade
de gestor financeiro, com empresas que exerçam como atividade principal comércio exterior, em financiamentos às operações de intercâmbio
comercial que:
a) Sejam efetuadas por empresas que tenham sede no Estado do Espírito Santo (Art. 2º da Lei nº 2.592/71);
b) Estejam sujeitas ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) ao Estado do Espírito Santo (Art. 7º do Decreto nº
163-N/71);
c) Efetuarem o desembaraço aduaneiro no Estado do Espírito Santo (art. 3º da Lei nº 6.668/01).

7 – PRODUTOS NÃO ENQUADRÁVEIS
É vedada a comercialização, ao amparo do FUNDAP, dos produtos indicados no Anexo Único do Decreto Nº 4.357-N, de 10 de Novembro de
1998.
Lista a que se refere o Art. 3º da Lei Nº 4.761, de 18 de janeiro de1993, Art. 1º do Decreto Nº 3.708-N, de 14 de Maio de 1994, e Art. 1º do
Decreto Nº 2.445-R, de 19 de janeiro de 2010, baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
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NCM
0901

Mercadorias / Produtos

Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café sucedâneos do café contendo café em
qualquer proporção
1101.00
Farinha de trigo ou de mistura de trigo com centeio
1801 à 1806 Cacau e suas preparações
2101.1
Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base desses extratos, essências ou
concentrados à base de café
Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantária ou de construção, de
2515
Densidade aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente cortados a
serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular
2516.1
Granito
Cimento hidráulico (incluídos os cimentos não pulverizados, denominados "clinkers" mesmo corados)
2523
2601.1
Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas)
2617.90.00
Olivina (item acrescido pelo Decreto 2.565-R, de 11.08.2010)
2701.1
Hulha, mesmo em pó, mas não aglomeradas (Decreto Nº 2.505-R / 2010)
2701.12.00
Hulha betuminosa (Item acrescido pelo Decreto N.º 2.445-R, de 19.01.2010)
2701.19.00
Outras hulhas (Item acrescido pelo Decreto N.º 2.445-R, de 19.01.2010)
2702.10.00
Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas (Decreto Nº 2.505-R / 2010)
2702.20.00
Linhitas aglomeradas (Decreto Nº 2.505-R / 2010)
2707.20.00
Tolueno (Item acrescido pelo art. 3.º do Decreto N.º 1.308-R/04)
2709.00.10
Óleo bruto de petróleo ou minerais betuminosos (Item acrescido pelo Art. 3.º do Decreto N.º 1.308-R/2004)
2707.20.00 e Tolueno (Item acrescido pelo art. 3.º do Decreto N.º 1.308-R/04)
2902.30.00
2710.00.2 à Gasolinas, querosenes e outros óleos combustíveis
2710.00.4
2710.11.49
Nafta (Item acrescido pelo Art. 3.º do Decreto N.º 1.308-R/2004)
4402
Carvão vegetal (incluído o carvão de cascas ou caroços), mesmo aglomerado
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4403
4701 à 4705
7201

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalbumada ou esquadriada
Pastas de madeiras
Ferro fundido bruto e ferro "spielgel" (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias
Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos,
7203
em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de
99,94% em
pedaços, esferas ou formas semelhantes
7204
Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço em lingotes
Granalhas e pós de ferro fundido bruto, de ferro "spielgel" (especular), de ferro ou aço
7205
7206
Ferro e aços não ligados, em lingotes ou outras formas primárias, exceto o ferro da posição 7203
7207
Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços não ligados
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados
7209.16.00
a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a frio, de
espessura superior a 1 mm mas inferior a 3 mm (item acrescido pelo Decreto 2.565-R, de 11.08.2010) –
OBS.: Vide Decreto nº 2.571-R de 26/08/10 - DIOES 27/08/10
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados
7209.17.00
a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a frio, de
espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm (item acrescido pelo Decreto 2.565-R, de
11.08.2010)
OBS.: Vide Decreto nº 2.571-R de 26/08/10 - DIOES 27/08/10
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados
7209.18.00
a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a frio, de
espessura inferior a 0,5 mm (item acrescido pelo Decreto 2.565-R, de 11.08.2010)
OBS.: Vide Decreto nº 2.571-R de 26/08/10 - DIOES 27/08/10
9504.30.00
Outros jogos funcionando por introdução de uma moeda, papel-moeda, de uma ficha ou outros artigos
similares, exceto jogos de balizas (paulitos) automáticas (boliche, por exemplo) )Decreto Nº 1.295-R /
2004)
Obs.: esta tabela não é oficial, deve ser utilizada apenas para fins de consulta.
A relação oficial de produtos não enquadráveis deve ser consultada na legislação pertinente, junto a SEFAZ-ES.
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8 - CONDIÇÃO DOS FINANCIAMENTOS
Os financiamentos à conta do FUNDAP terão valor máximo de 8% (oito por cento) da operação, considerando-se na
importação, o valor das saídas das mercadorias efetuadas pelo estabelecimento importador (art. 1º, Lei 6.668,
15/06/2001 e art. 3° do Decreto 3.174-R/2012);

9 - PRAZOS E ENCARGOS
a) Prazos: os contratos de financiamento celebrados entre as empresas que operam no FUNDAP e o BANDES obedecerão aos
prazos de carência e de amortização de 5 (cinco) e 20 (vinte) anos, respectivamente (Art. 1º da Lei nº 4.972/94 e Decreto 3174R/2012);
b) Encargos: juros de 1% (um por cento) ao ano, sem correção monetária (Art. 1º da Lei nº 4.972/94).
O pagamento do principal e encargos dos valores financiados será efetuado em parcelas anuais e sucessivas.

10 - GARANTIAS
Em cada operação de financiamento, será exigida pelo BANDES a seguintes garantia:
a) Fiança dos sócios da empresa financiada e/ou terceiros;
OBS.: Nos casos em que os cônjuges forem casados no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge, marido ou a
esposa figurará no contrato como anuente (art. 1.647 do Código Civil Brasileiro).

11 – VEDAÇÕES E PENALIDADES
Fica vedada a concessão do financiamento previsto no artigo 4º da Lei 2.508, de 22.5.1970, para empresas que estiverem inscritas
na divida ativa do Estado, ou que possuírem lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade não tenha sido suspensa. (Art. 2º da
Lei 8.679/2007)
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O descumprimento de qualquer obrigação prevista na Lei nº 2.592/71, ou a prática das infrações fiscais previstas no inciso I, alíneas
"a" e "b", e III, alíneas "c" e "g" do artigo 1º da Lei n.º 4.550/91, de 5 de setembro de 1991, importarão vencimento antecipado do
contrato de financiamento, com imediata exigibilidade das obrigações de dar e de fazer nele ajustados. (Art. 6º da Lei nº 2.592/71).

12 – SOLICITAÇÃO DE REGISTRO/ RENOVAÇÃO DO REGISTRO
A renovação do registro será concedida às empresas comerciais, sediadas no Espírito Santo, com atividade principal de comércio
exterior.
A empresa que não desempenhar essa atividade ou cujo objetivo não estiver claro deverá adequá-lo às normas.
Importante observar:
a) O registro da empresa será deferido pelo BANDES mediante comprovação de sua regularidade jurídica legal, contábil
(análise contábil elaborada pelo BANDES), administrativa, cadastral e capacidade financeira para fazer jus aos
financiamentos.
b) O Certificado de Registro emitido pelo BANDES fixará o limite operacional da empresa e terá validade de 12 (doze) meses.
Sua renovação deverá ser solicitada, com 60 (sessenta) dias antes do vencimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
1. Carta solicitando renovação, em 02 (duas) vias, (vide anexo V) devidamente assinada pelo(s) representante(s)
legal (is) da empresa ou por Procurador (vide Anexo VII). Na carta deverá constar:
a) Previsão de faturamento de mercadorias importadas para o período de 12 (doze) meses (deverão ser
considerados contratos de valor mínimo de R$ 10.000,00/mês);
b) Informar os nomes dos fiadores (inclusive se forem os mesmos do registro anterior);
ATENÇÃO: É imprescindível atualizar o cadastro dos fiadores.
2. Indicar os assinadores dos contratos junto ao Bandes, com procurações (vide anexo XI – modelos I e II), se
necessárias;
3. Cadastro do grupo econômico junto ao BANDES;
4. Certidão de Quitação Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal;
5. Certidão Negativa quanto a divida Ativa da União;
6. Certidão Negativa de Divida Ativa a fazenda Publica Estadual:
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7. Certidão Negativa de tributos Municipais;
8. Certidão Negativa de Débitos do INSS;
9. Certidão Negativa FGTS;

OBS: 1 – as CNDs solicitadas acima (itens 4 ao 10) terão que ser entregues junto ao Cadastro;
10. Último balanço (ANALITICO, com seus desdobramentos de cada grupo ) com demonstração de resultados,
registrados na JUCEES com cópia do Termo de Abertura e de Encerramento, devidamente assinados pelo
responsável pela empresa e pelo contador ou arquivo completo do SPED, ; (01 cópia)
11. Empresas que se encontram há mais de três anos sem renovar registro, deverão apresentar Balanços relativos
aos três últimos exercícios. (01 cópia de cada);
12. Balancete recente, (saldo acumulado do exercício) no mínimo do terceiro mês anterior à data da
solicitação, com demonstração de resultados, assinado pelo responsável pela empresa e pelo contador. (01
cópia de cada);
13. Para solicitações de renovação protocoladas no BANDES até Junho e cujo Balanço Patrimonial do exercício
anterior não tenha sido registrado ou enviado via SPED, poderá ser apresentado como balancete de 31 de
Dezembro, comprometendo-se a empresa a apresentar o Balanço patrimonial tão logo esteja o mesmo
concluído.
14. Alterações contratuais (somente as ocorridas após a última atualização do cadastro). Sendo S/A, deverão ser
apresentadas as atas das AGO/AGE;
15. Quaisquer outros documentos julgados necessários, a critério do BANDES.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 O(s) Fiador(es) tem que comprovar patrimônio sem ônus e livre de hipoteca, através de Escritura
e Certidão de Ônus atualizadas e registradas em cartório de Registro Geral de Imóveis.
 Não será considerado imóvel de residência do(s) fiador(es).
 Deverá ser apresentada cópia do CNPJ de controladora(s) estrangeira(s), em cumprimento à Instrução
Normativa SRF nº 200, da Receita Federal, de 13.09.2002, Art. 12, parágrafo 4º, item V, publicada no
DOU de 01/10/2002.
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 Não será aceito Patrimônio Líquido NEGATIVO nos balanços/balancetes da empresa fundapeana,
fiadora ou controladora em função do PL ser utilizado como parâmetro para definição do valor do
limite.

OBS.:
 Não será aceita documentação incompleta.
 O Bandes não se compromete a concluir a análise na data do vencimento do registro, caso a empresa
solicite a Renovação, APÓS o prazo previsto de 60 DIAS. Neste caso, a data não será retroagida.

13 – CONFECÇÃO DE CADASTRO NO BANDES
1) Para confecção do 1º cadastro, deverá acessar o caminho www.bandes.com.br / Clientes/Login/senha/Cadastro Cliente

ROTEIRO PARA PRIMEIRO CADASTRO
Através deste programa deverão ser preenchidos os formulários de cadastro das pessoas físicas e jurídicas que farão parte do
grupo cadastral da empresa junto ao Bandes. Seguindo os passos seguintes:
1. Fazer Termo de Adesão Pessoa Jurídica e Pessoa Física em nosso site www.bandes.com.br / Clientes;
2. Os Termos após serem preenchidos, devem ser enviados pelo sistema, imprimir, reconhecer firmada(s) assinatura(s) e
entregar fisicamente no BANDES/CECEL.
3. Após a entrega dos termos, entrar em nosso site www.bandes.com.br / Clientes/Login/senha/Cadastro , preencher todos os

dados, enviar pelo sistema, imprimir reconhecer firma das assinaturas das fichas, juntar a documentação e entregar, no
BANDES/CECEL.
OBS.:
1) Para pessoa física, basta uma ficha cadastral com informações do representante da empresa e seu cônjuge,
anexando documentos de ambos;
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2) após o envio das fichas via sistema, as mesmas deverão ser apresentadas ao Bandes devidamente assinadas e
com reconhecimento de firma, acompanhadas dos documentos abaixo relacionados;
DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS:
a) Cópia do documento de constituição e suas alterações posteriores. Todas devidamente arquivadas na Junta
Comercial e no Cartório de Registro de Pessoa Física e Jurídica;
b) Cópia do CNPJ-MF da matriz;
c) Cópia da Inscrição Estadual da matriz;
d) Cópia da Inscrição Municipal da matriz;
e) Relação dos principais acionistas, indicando nome, CNPF, CNPJ, quantidade, valor e tipo de ações (somente para
as S/A’s);
f) Certidão da Fazenda Publica Estadual;
g) Certidão Conjunta de tributos Federais e União;
h) Certidão da Fazenda Publica Municipal;
i) Cópia dos comprovantes de imóveis apresentados como garantia (certidão de ônus, atualizadas);
j) Certificado de regularidade com o FGTS;
k) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS (CND).
DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PESSOA FÍSICA:
a)
b)
c)
d)
e)

Declaração de imposto de renda do último exercício, completa;
Cópia do CNPF e documento de identidade;
Cópia do CNPF e documento de identidade do cônjuge;
Cópia da certidão de casamento;
Comprovante de rendimento: contracheque ou declaração do Contador - modelo do C.R.C. - Conselho Regional
de Contabilidade - do mês;

OBS.: 1) O BANDES poderá solicitar outras informações e/ou documentos que julgar necessários à conclusão da análise.
2) o BANDES cobra taxa de ressarcimento de custos para elaboração dos cadastros, conforme descritos no Anexo VI.
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ROTEIRO PARA RENOVAÇÃO DE CADASTRO
Para renovação do cadastro, o cliente deverá :
1. Acessar o cadastro do grupo econômico junto ao Bandes www.bandes.com.br / Clientes/Login/senha/Cadastro

Em caso de dúvida, ou para informações mais detalhadas, favor entrar em contato com: Ingrid Sarmento 3331.4417
ingridsarmento@bandes.com.br ou Wesley Paulo - 3331- 4432 wesleyhonorio@bandes.com.br ou Domingos Sávio 3331
4247 domingos@bandes.com.br ou Anderson – 3331-4262 ou anderson@bandes.com.br

14 - ICMS NAS OPERAÇÕES FUNDAP
O ICMS nas importações e exportações realizadas ao abrigo da Lei n.º 2.508/70, e suas alterações posteriores, fica diferido para o
momento em que ocorrer a saída das mercadorias (Art. 4º da Lei nº 6668/01).
O recolhimento do ICMS será efetuado até o 26º dia do mês subseqüente àquele em que ocorrerem as operações realizadas por
contribuintes vinculados ao FUNDAP, observando ainda o seguinte (Art. 1º do Decreto nº 1010-R, de 05/03/02):
a) nos meses em que o vigésimo sexto dia não for considerado dia útil bancário, o recolhimento deverá ser efetuado no dia útil
bancário imediatamente anterior;
b) no mês de fevereiro, excepcionalmente, o recolhimento deverá ser efetuado até o antepenúltimo dia útil bancário do mês
(Decreto nº 4.184-N/97).
Adota-se, como regra geral, a alíquota de 12% (doze por cento) e 4% (quatro por cento) nas operações interestaduais, e de 17% nas
operações dentro do próprio Estado. A Lei nº 7.000, de 27/12/01 e os Decretos 3.174-R e 3.194-R de 2012, regulamentam o ICMS
nas operações realizadas no Estado do Espírito Santo.
Para mais esclarecimentos, consultar o serviço “Orientação Tributária” da Secretaria da Fazenda do Estado do ES.
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15 - SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO
Os contratos de financiamento FUNDAP são eletrônicos, com certificação digital, inclusive seu registro em cartório.
A solicitação de financiamento deverá ser feita e enviada ao BANDES obrigatoriamente através do programa de Contratação de
Financiamento Fundap, obtido no endereço www.bandes.com.br /financiamento/ fundos e programas /fundap/ arquivos e relatórios
do Fundap / contratação on line Fundap solicitação de financiamento, a partir da data de envio do DIEF à Secretaria da Fazenda, e,
impreterivelmente até o dia 25 do mês seguinte ao mês de saída das mercadorias. As solicitações incompletas ou com erros
serão devolvidas.
Os financiamentos serão decorrentes das operações realizadas e enquadradas previamente pelo BANDES.
Podem ser considerados faturamentos de um ou mais meses (Art. 5º do Decreto nº 748-R/01) e desde que o faturamento tenha
ocorrido sob a vigência do respectivo registro, sendo que o valor mínimo para contratos de financiamentos FUNDAP será de R$
10.000,00 (dez mil reais).
PROVIDÊNCIAS PARA SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO:
a) Carta indicando o endereço eletrônico para recebimento dos contratos a serem enviados pelo BANDES e indicando as
pessoas que assinarão os contratos de financiamento (sócios, fiadores ou procuradores). Essa carta deverá ser apresentada
apenas na primeira solicitação ou na hipótese de alteração das pessoas indicadas;
b) Obtenção de Certificação Digital (e-cpf ou CPF eletrônico) para todas as pessoas relacionadas na carta citada no item
anterior que deverão assinar o contrato de financiamento;
c) Informar ao BANDES o(s) número(s) do(s) Documento de Arrecadação Estadual (Guia de Recolhimento de ICMS - modelo
DUA com código da receita 135-0 e 346-8 FUNDAP), efetivamente recolhidos.
Poderá o BANDES, quando julgar indispensável, solicitar outras informações e/ou documentos que se fizerem necessários à análise
da solicitação do financiamento.
O financiamento é calculado com base nas informações declaradas pela empresa no DIEF e confrontadas com as informações
existentes na SEFAZ-ES.
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16 - COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS
O BANDES só fará a liberação do financiamento após a confirmação do recolhimento do ICMS junto à SEFAZ-ES. A confirmação
ocorre por meio eletrônico.

17 - LIBERAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS
A liberação dos valores constantes dos contratos de financiamento será autorizada após comprovação das seguintes condições:
a) Registro do contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Vitória;
b) Quitação tributária referente à comercialização da importação;
c) Apresentar a Certidão Negativa da Fazenda Pública do Espírito Santo – SEFAZ-ES, em até 72 horas úteis anteriores à data
de liberação do financiamento, observando seu prazo de validade. (Art. 5º da Lei 8.679/2007).
Os custos cartorários e administrativos serão cobrados, a título de ressarcimento, na respectiva guia de liberação. (Item VII do
Comunicado BANDES 259/93). Estes valores estão disponíveis no site www.bandes.com.br.
A legislação do FUNDAP não define a data para liberação do financiamento. Entretanto, os repasses da Secretaria da Fazenda para
o BANDES têm ocorrido em até 2 (dois) dias úteis após a data da quitação tributária no mês seguinte, ou no dia útil bancário
imediatamente posterior.
O BANDES libera o financiamento no dia seguinte ao recebimento dos recursos da SEFA, através de depósito em conta corrente da
empresa junto ao BANESTES, cujo número deverá ser indicado pela empresa.
Ao creditar os recursos, o BANDES emitirá Guia de Liberação contendo as informações do montante do crédito liberado, número do
contrato, data e respectivas deduções (caução de 9% e custas do registro do contrato em cartório).
O original da guia de liberação estará disponível para a empresa em até 72 horas úteis seguintes à efetivação do crédito.

18 - INVESTIMENTOS VINCULADOS AOS FINANCIAMENTOS
A empresa mutuária do FUNDAP deverá investir, 9% (nove por cento) do valor do financiamento em até 24 meses após a liberação
do recurso, conforme determina o art.4º e seus incisos, do Decreto 3473-R, de 19.12.2013, abaixo:.
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“Art. 4º. O Bandes deduzirá o montante equivalente a nove por cento do valor dos financiamentos a que se refere o art. 2º, que ficará
depositado sob a modalidade de certificado de depósito bancário ou depósito vinculado, o qual será caucionado em garantia do respectivo
contrato, podendo:
I - cinquenta por cento ser aplicado no Fundapsocial, ou a outro fundo indicado pelo Comitê Decisório, sendo o saldo remanescente
destinado ao pagamento de lances, da empresa mutuaria ou, mediante sua autorização, de seus sócios, no primeiro leilão subsequente à
data da liberação do financiamento, relativo a contratos celebrados ao abrigo da Lei nº 2.508, de 1970, promovidos pelo Bandes, na
forma prevista no art. 7º, cujo montante, se não utilizado na quitação de lance, será transferido para Fundos, observado o art. 4º
do Decreto 3473-R, de 19.12.2013
II - até cem por cento ser aplicado para aquisição de ações, de cotas ou de ativos de empresas, sendo o valor remanescente, na hipótese de
aplicação de percentual inferior a cem por cento, disponibilizado em favor da empresa.
III - até cem por cento ser aplicado no ressarcimento de despesas referentes a prestação de serviços de transporte marítimo internacional
de contêineres realizados a partir de 05 de novembro de 2013 e de transporte aéreo internacional de cargas gerais, desde que o
desembarque final e o desembaraço aduaneiro sejam efetuados no território deste estado (Decreto 3473-R, de 19.12.2013).
§ 1º As empresas que firmarem contratos para os financiamentos previstos art. 2º com valor igual ou superior a duzentos mil reais, no
trimestre civil imediatamente anterior, poderão, alternativamente, utilizar até cem por cento da caução para aplicação em projeto
próprio ou de empresa da qual detenha a maioria das cotas ou do capital votante, visando à descentralização do desenvolvimento e a
viabilização de empreendimentos com grande importância na economia regional, devendo o projeto ser previamente aprovado pelo
Bandes. Após análise, o projeto é encaminhado para apreciação do Comitê de Crédito, Diretoria e Conselho de Administração do BANDES”.
Nos casos de aplicação no inciso II e § 1º do art. 4º transcrito acima, a empresa aplicadora solicita formalmente ao BANDES que
faça a adequação das disponibilidades dos recursos que estão em CDB ao cronograma de investimento do projeto aprovado.
O BANDES resgatará os CDBs mediante apresentação de carta, solicitando a não aplicação em CDB dos contratos indicados.
Se, em algum momento, não houver compatibilização entre vencimento do CDB e a etapa do projeto, haverá o resgate do CDB e os
recursos serão temporariamente mantidos em depósito no BANDES em nome da empresa aplicadora.
Não havendo utilização das cauções do investimento exigido em até 24 meses da contratação do financiamento (Decreto 3194R/2012 e 3474-R, de 19.12.2013), os valores das cauções serão destinados para o FUNDAPSOCIAL, ou outro fundo de
desenvolvimento indicado pelo Comitê.( Decreto Nº 3194-R DE 28/12/2012)
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19 - LEILÃO FUNDAP
Os contratos de financiamento com recursos FUNDAP poderão ser periodicamente, objeto de oferta pública, visando à liquidação
antecipada dos mesmos, observadas as seguintes condições:
a) Os contratos poderão ser cedidos mediante leilão, observado o preço mínimo estabelecido no item a (Art. 2º da Lei nº
7.491/2003).
b) Pagamento em moeda corrente equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) dos saldos devedores dos contratos de
financiamento apurados na data da liquidação (alterado pelo Art.2º da Lei 9.126, de 01/04/2009);
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo fará os LEILÕES ADMINISTRATIVOS FUNDAP, do tipo maior lance ou oferta, nos
termos da Lei nº 8.666/93, para cessão dos direitos referentes aos contratos de financiamento com recursos desse Fundo, como
autoriza a Lei nº 5.245/96, regulamentada pelo Decreto nº 4.003/96 e a Lei 7.491/2003, nas seguintes condições:

1 - OBJETIVO
Cessão dos direitos decorrentes de contratos de financiamento celebrados pelo BANDES, com recursos do FUNDAP, mediante
pagamento à vista de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor de cada lote. Redação determinada no artigo 2º da Lei 9.126/2009,
de 01/04/2009.
Entende-se por valor de lote a soma dos saldos devedores dos contratos (liberados) que o compõe, calculados até a data do leilão,
nas condições contratuais.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderá participar da licitação qualquer pessoa física ou jurídica que atenda às exigências do edital do leilão.
Não poderão participar da licitação:
a) Empregados ou membros de órgão estatutário do BANDES;
b) Concorrentes em consórcio.

Observação: O edital do leilão é disponibilizado pelo BANDES após sua publicação, discrimando os lotes e modelo
de contrato de cessão de direitos no site www.bandes.com.br / editais / leilão fundap.
MANUAL FUNDAP – vs. 2017.1
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20 – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
A Secretaria de Estado da Fazenda e o BANDES, nas áreas de suas respectivas competências, poderão baixar instruções
complementares a este Regulamento e convencionar prestação mútua de serviços.

ANEXO I
Dia 15 (mês 2) – último dia para entrega do DIEF relativo às operações do mês anterior
Dia 25 (mês 2) – último dia para envio da solicitação de financiamento ao BANDES
(Não haverá prorrogação de prazo)
Dia 26 (mês 2) – último dia para pagamento do ICMS Fundap
Dia 30 (mês 2) – Início do envio pelo BANDES dos contratos para as empresas
Dia 10 (mês 3) – último dia para devolução do contrato assinado (Não haverá prorrogação de prazo)
Dia 28 (mês 3) – liberação do financiamento
Observação: os dias exemplificados foram considerados como dias úteis. Em qualquer situação em que o
dia citado seja não-útil, será considerado o primeiro dia útil imediatamente anterior.

Dia 15
Ultimo dia para
envio do DIEF à
SEFAZ-ES

Mês 1

Dia 26
Pagamento
do DUA

Mês 2

A partir do envio
Mês de
MANUAL
FUNDAP
–
vs.
2017.1
do DIEFReferência das
Solicitar
Operações
financiamento

Dia 25
Último dia para
solicitar
financiamento
ao BANDES

Dia 25
Último dia
p/ entrega
de certidões

Mês 3

Dia 10
Último dia para
Devolução das
Assinaturas

Dia 28
Liberação do
Financiamento

Mês 4

Entre os dias
15 e 20 –
Leilão Fundap
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ANEXO II
CARTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM PROJETO (Modelo)
Vitória-ES,

Ao
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
Av. Princesa Isabel, 54
Vitória - ES
Ref.: Aplicação de recursos FUNDAP

Prezados Senhores:

Através desta, comunicamos nossa decisão em aplicar os recursos caucionados aos contratos de financiamento com recursos do
FUNDAP, referentes ........(mencionar os números dos contratos ou a data da contratação, e o período de aplicação), no projeto
número ...........da empresa ........... ( próprio ou de empresa da qual detenha a maioria das cotas ou do capital votante)

Atenciosamente,
EMPRESA
CNPJ
Representante legal da empresa indicadora (reconhecer firma)
CPF
De acordo
EMPRESA (SE NÃO FOR A FUNDAPENA)
CNPJ
Representante legal da empresa captadora (reconhecer firma)
CPF
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ANEXO III
CARTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMCOMPRA DE AÇÕES OU COTAS DE EMPRESA
(Modelo)
Vitória-ES,

Ao
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
Av. Princesa Isabel, 54
Vitória - ES
Ref.: Aplicação de recursos FUNDAP

Prezados Senhores:

Comunicamos nossa decisão em aplicar o montante de .....% (............ por cento) dos recursos caucionados aos contratos de
financiamento com recursos do FUNDAP, referente(s) ........(mencionar o(s) número(s) do(s) contrato(s)), na aquisição de ações e/ou
cotas da empresa ............... , CNPJ..................../........- ....., em conformidade com o art. 4º, inciso II, do Decreto 3174-R, de
14/12/2012.
Atenciosamente,
De acordo
EMPRESA APLICADORA
CNPJ
Representante legal da empresa
Cargo e CPF
(reconhecer firma)
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ANEXO IV
CARTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM REEMBOLSO FRETE (Modelo)
Vitória-ES,
Ao
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
Av. Princesa Isabel, 54
Vitória - ES

Ref.: Utilização de Caução para Frete

Prezados Senhores:

Comunicamos nossa decisão de utilizar os recursos caucionados aos contratos de financiamento FUNDAP de número(s) ___ a ___, para
pagamento de prestações de serviço de transporte marítimo internacional de contêineres, em conformidade com o art. 4º, inciso III, do Decreto
Estadual nº 3473-R, de 19.12.2013 e Decreto nº 3619-R, de 22.07.2014.
Solicitamos a não reaplicação em CDB dos contratos acima indicados.
Declaramos que, as informações constantes no anexo I, estão amparadas na(s) cópia(s) da(s) BL(s) e DI(s) entregues na Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB – Porto de Vitória, que atestamos, sob as penas da lei, serem a expressão da verdade.

Atenciosamente,
EMPRESA APLICADORA
CNPJ
Representante legal da empresa
Cargo e CPF
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(reconhecer firma)

ANEXO V
CARTA DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO FUNDAP (Modelo)
Ao
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES
Vitória – ES
ATT.: Gerência de Operações de Crédito - GECRE
REF.: Registro no FUNDAP
Prezados Senhores:
Solicitamos, através do presente, registro para operar no Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias - FUNDAP. Para
tanto, estamos anexando a documentação necessária. Para efeito de controle do Bandes, informamos:
1)
2)
3)
4)
5)

Previsão de faturamento para os próximos 12 (doze) meses: R$ ................ (xxx reais);
Responsáveis por assinar os contratos junto ao Bandes: ................. e ............................
Nº da conta corrente e agência, para depósito do financiamento...................................
Representantes legais, fiadores e responsáveis pelas assinaturas dos contratos de financiamento:

NOME

CPF / CNPJ

QUALIFICAÇÃO
Sócio (s)
Diretor (es)
Procurador (es) (indicar a quem está representando)
Fiador (es)

6) Indicamos os endereços eletrônicos que deverão ser utilizados pelo BANDES para envio dos contratos de
financiamento, extratos e outros documentos relativos ao Fundap: 1) ............................. e 2)..........................
7) Número de telefones celulares, para recebimento de mensagens sobre os processos Fundap.
Atenciosamente,
________________________
EXEMPLO IMP. E EXP. LTDA. (IDENTIFICAR AS ASSINATURAS)
CNPJ nº ......
Inscrição Estadual nº ......
Telefone e nome para contato:
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E-mail para contato:

ANEXO VI
TABELA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - FUNDAP

1) De Registro:
DISCRIMINAÇÃO
Empresa Fundapiana
Empresa Fiadora
Empresa Controladora
Análise para Aumento de Limite
Substituição de Fiador (Pessoa Jurídica)
Substituição de Fiador (Pessoa Física)
Registro de contrato Fundap

VALOR (R$)
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
250,00
2,28% + R$ 165,00 limitado
a R$ 3.585,00

2) De Confecção de Cadastro:
a) Pessoa Física:

R$ 30,00, por pessoa integrante do grupo econômico do cliente.

b) Pessoa Jurídica: R$ 100,00, por pessoa integrante do grupo econômico do cliente.
Estes valores serão emitidos e quitados diretamente na tesouraria do Bandes.
Além destas taxas, não existem quaisquer outras despesas perante o Bandes, para cadastro / registro FUNDAP.
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ANEXO VII
(MODELO DE PROCURAÇÃO 1)

PROCURADOR DA EMPRESA FINANCIADA
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR
OUTORGANTE:

OUTORGADO:

PODERES: Representar o OUTORGANTE em todos os atos que se fizerem necessários perante o Banco de
Desenvolvimento do Espirito Santo S/A – BANDES, relativamente aos Contratos de Financiamento dentro da sistemática
FUNDAP – Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, Termos Aditivos e quaisquer Contratos, títulos e
documentos a serem firmados pela OUTORGANTE, na qualidade de FINANCIADA ou DEVEDORA. O OUTORGADO,
para fins aqui referidos poderá assinar, em nome da(o) OUTORGANTE, os documentos acima mencionados, podendo
dar em garantia caução de título(s) e em espécie, alienação fiduciária de bens móveis, inclusive de ações e/ou cotas do
Fundo de Investimento Cultural e Artístico – FICART, aceitando todas as cláusulas, condições e obrigações previstas
naqueles instrumentos, com poderes, inclusive, para: a) concordar, negociar, transigir, estipular cláusulas e condições;
assinar quaisquer outros documentos, livros e papéis que se fizerem necessários; c) receber e dar quitação; d) praticar
todos os demais atos em direito permitidos ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Esta procuração é válida até
____/____/_____.
Local e data,

Assinatura(s) com reconhecimento de firma
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(MODELO DE PROCURAÇÃO 2)

PROCURADOR DO(A) (S) FIADOR(A) (ES) PESSOA(S) FÍSICA(S)

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR

OUTORGANTE(S):

OUTORGADO(S):

PODERES: Representar o(s) OUTORGANTE(S) em todos os atos que se fizerem necessários perante o Banco de
Desenvolvimento do Espirito Santo S/A – BANDES, relativamente aos Contratos de Financiamento dentro da sistemática FUNDAP –
Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, Termos Aditivos e quaisquer Contratos, títulos e documentos a serem
firmados com a interveniência do(s) OUTORGANTE(S) como FIADOR(ES), entre a empresa ........................... e o BANDES. O(s)
OUTORGADO(S), para os fins aqui referidos poderá assinar em nome do(s) OUTORGANTE(S), os documentos acima
mencionados, podendo dar em garantia fiduciária ou outras, aceitando todas as cláusulas, condições e obrigações previstas
naqueles instrumentos, com poderes, inclusive para: a) concordar, negociar, transigir, estipular cláusulas e condições; b) assinar
quaisquer outros documentos, livros e papéis que se fizerem necessários; c) receber e dar quitação; d) praticar todos os demais atos
em direito permitidos ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 827,
829 e 838 do Código Civil Brasileiro. Esta procuração é válida até ____/____/_____.

Local e data,
Assinatura(s) com reconhecimento de firma
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BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
Av. Princesa Isabel, 54 – 12º andar – Centro – Vitória-ES – CEP.: 29010-906
Telefone: (27) 3331.4444 (Geral) - Fax: (27) 3223.6307 – www.bandes.com.br

Diretor Presidente:

AROLDO NATAL SILVA FILHO

Diretor de Crédito e Fomento:

EVERALDO COLODETTI

Diretor de Administração e Finanças:

DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE CRÉDITO - GECRE
Av. Princesa Isabel, 54 – 5º andar – Centro – Vitória-ES – CEP.: 29010-906
Telefone: (27) 3331.4444 (Geral) - Fax: (27) 3223.6204

Gerente:

MARIA EMÍLIA VIEIRA DA SILVA
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CÉLULA DE CRÉDITO ELETRÔNICO – CECEL
Av. Princesa Isabel, 54 – 5º andar – Centro – Vitória-ES – CEP.: 29010-906
Telefone: (27) 3331.4444 (Geral) - Fax: (27) 3222. 4743

Coordenador:

PATRICK GOMES SILVA (27) 3331-4316
patrick.silva@bandes.com.br

Equipe :

Domingos Sávio Benincá – tel. 3331-4247 – domingos@bandes.com.br
Anderson Caregnato – tel. 3331.4303 – anderson@bandes.com.br
Wesley Paulo – tel 3331-4432 - wesleyhonorio@bandes.com.br
ou
e-mail: fundap@bandes.com.br / cecel@bandes.com.br
site do Bandes: www.bandes.com.br
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