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CONTRATO DE CONCESSAO DE 
COLABORA<(AO FINANCEIRA NAO 
REEMBOLSAVEL N° 16.2.0582.1 QUE 
ENTRE Sl FAZEM 0 BANCO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 
SOCIAL - BNDES E 0 CENTRO DE 
TRABALHO INDIGENISTA - CTI , NA 
FORMA ABAIXO: 

0 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 
SOCIAL - BNDES, neste ato denominado simplesmente BNDES, empresa publica 
federal, com sede em Brasilia, Distrito Federal, e servi9os nesta Cidade, na Avenida 
Republica do Chile n° 100, inscrito no CNPJ sob o n°. 33.657.248/0001-89, por seus 
representantes abaixo assinados; 

e 

o CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA - CTI , doravante denominado 
BENEFICIARIO, associavao civil sem fins lucrativos, com sede em Brasilia, no Distrito 
Federal, no SCLN, 210, Bloco C, Salas 217/218, e inscrito no CNPJ sob o 
n° 51.692.168/0001-46, por seus representantes abaixo assinados; 

tern, entre si , justa e contratado o que se contem nas clausulas seguintes: 

PRIMEIRA 

NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO CONTRATO 
. f\1 '"\'l t.• '\i 

' , ·~ I - !! ~~\ ·i ~ ci. ,l, 

0 BNDES concede ao BENEFICIARIO, por este Contrato, colaboravao 
financeira nao reembolsavel no valor de ate R$ 11.934.540,00 (onze milh6es, 
novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais), no ambito do Fundo 
Amazonia, destinada a promover a gestao territorial e ambiental sustentavel em T erras 
lndigenas (Tis), contribuindo para a reduQ8o do desmatamento, por meio da: (i) 
implementaQao do Plano ~e Gestao Territorial e Ambiental (PGTA) da Tl Vale do 
Javari, localizada no Estado do Amazonas, e do PGTA das Tis Krikati e Governador, 
no Estado do Maranhao; ~ (ii) elaboravao de PGT A da Tl Anqira-Marau, nos Estados 
do Para e do Amazonas, e do PGT A da Tl Nova Jacunda, no Estado do Para, no 
ambito da Politica Nacional de Gestao Territorial e Ambiental de Terras lndfgenas 
(PNGATI), observado o disposto na Clausula Segunda (Disponibilidade). 
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. , ... SEGUNDA 

DISPONIBILIDADE 

' .... 

A colaboracao financeira sera posta a disposi9ao do BENEFICIARIO, 
parceladamente, depois de cumpridas as condi96es de liberacao referidas na Clausula 
Quarta (Condi96es de Libera9ao dos Recursos), em fun9ao das necessidades para a 
execu9ao do projeto previsto na Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do 
Contrato), e de acordo com a disponibilidade de recursos do Fundo Amazonia. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

No momento da libera9ao do valor de cada parcela da colabora9ao 
financeira serao efetuados os debitos determinados por lei e· os autorizados 
contratualmente pelo BENEFICIARIO. 0 saldo total remanescente dos recursos a 
disposi9ao do BENEFICIARIO sera imediatamente transferido para a conta corrente 
n° 26060-6, que o BENEFICIARIO possui no Banco do Brasil (n° 001 ), Agencia Heitor 
Penteado (n° 3560-2), especffica para a movimenta9ao dos recursos captados para o 
projeto previsto na Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ). 

PARAGRAFO SEGUNDO 

0 valor de cada parcela da colabora9ao financeira a ser colocado a 
disposi9ao do BENEFICIARIO nao sofrera atualiza9ao monetaria ou outro reajuste de 
qualquer natureza. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

0 total do credito deve ser utilizado pelo BENEFICIARid1~~t/r~zo de 
ate 30 (trinta) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, sem prejuizo de 
poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, estende-lo mediante 
expressa autorizacao, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou 
registro. 

PARAGRAFO QUARTO 

A solicita9ao da primeira parcela de recursos, ap6s cumpridas as 
condi96es previstas na Clausula Quarta (Condi96es de Libera9ao dos Recursos) 
devera ser real izada, pelo BENEFICIARIO, no prazo maximo de ate 10 (dez) meses, a 
contar da data de assinatura deste Contrato, findo o qual podera o BNDES, a seu 
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criteria, can~e!ar .. q presente Contfato, anuindo o BENEFICIARIO, desde ja, com o 
cancelamento por descumprimento do prazo mencionado, o qual sera comunicado pelo 
BNDES por vic:i'epistolar, independentemente de celebrat;:ao de instrumento contratual. 

PARAGRAFO QUINTO 

0 cancelamento de que trata o Paragrafo Quarto desta Clausula nao 
trara qualquer penalidade ao BENEFICIARIO. 

TERCEIRA 

OBRIGACOES ESPECIAIS DO BENEFICIARIO 

Obriga-se o BENEFICIARIO a: 

I. cumprir, no que couber, ate final liquidat;:ao deste Contrato, as "DISPOSI<;OES 
APLICAVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", aprovadas pela Resolut;:ao n° 
665, de 10 de dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolut;:ao n° 
775, de 16.12.1991 , pela Resolut;:ao n° 863, de 11.3.1996, pela Resolut;:ao n° 
878, de 4.9.1996, pel a Resolut;:ao no 894, de 6.3.1997, pel a Resolut;:ao n° 927, 
de 1.4.1998, pela Resolut;:ao n° 976, de 24.9.2001, pela Resolut;:ao n° 1.571 , de 
4.3.2008, pela Resolut;:ao n° 1.832, de 15.9.2009, pela Resolut;:ao n° 2.078, de 
15.3.2011 , pela Resolut;:ao 2.139, de 30.8.2011 , pela Resolut;:ao n° 2.181 , de . 
8.11 .2011 , pela Resolut;:ao n° 2.556, de 23.12.2013, pela Resolut;:ao n° 2.558, de 
23.12.2013, pela Resolut;:ao n° 2.607, de 8.4.2014, e pela Resolut;:ao n° 2.616, 
de 6.5.2014, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no Diario Oficial da Uniao 
(Set;:ao 1), de 29.12.1987, 27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 
15.4.1998, 31 .10.2001 , 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011 , 13.9.2011, 17.11.2011 , 
24.1.2014, 14.2.2014, 6.5.2014 e 3.9.2014, respectivamente, cujo exemplar e 
entregue, neste ato, ao BENEFICIARIO, o qual, ap6s tamar conhecimento de 
todo o conteudo do mesmo, declara aceita-lo .. c9mo parte · \;~~~te e 
inseparavel deste Contrato, para todos os fins e efeitos juridicos; ~ · 

II. executar e concluir o projeto ora financiado no prazo de ate 36 (trinta e seis) 
meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, sem prejuizo de poder o 
BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, estende-lo mediante 
expressa autorizat;:ao, por via epistolar, independentemente de outra formalidade 
ou registro; ~ 

Il l. aplicar os recursos~ue lhe forem transferidos pelo BNDES exclusivamente na 
finalidade de que trata a Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do 
Contrato ), observado o esquema previsto no Quadro de Usos e Fontes do 
projeto, comprometendo-se a nao altera-lo sem previa e expressa concordancia 
do BNDES; 
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IV. movif1leptar_o$ recursos liberados pelo BNDES exclusivamente atraves da conta 
mencio~~da no Paragrafo Primeiro da Clausula Segunda (Disponibilidade ); 

V. investir, enquanto nao aplicados no projeto previsto na Clausula Primeira 
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), os recursos depositados na conta 
corrente mencionada no Paragrafo · Primeiro da Clausula Segunda 
(Disponibilidade), de forma que estes sejam remunerados, no minimo, conforme 
as taxas de mercado de opera96es financeiras e de forma a preservar o valor 
real dos recursos liberados, devendo o resultado de tais investimentos ser 
incorporado a mesma conta; · 

VI. encaminhar ao BNDES, sempre que solicitado, e em cada presta9ao de contas, 
o extrato detalhado da conta corrente referida no Paragrafo Primeiro da Clausula 
Segunda (Disponibilidade ), indicando a composi9ao do respectivo sal do; 

VII. autorizar a institui9ao financeira responsavel pela conta corrente mencionada no 
Paragrafo Primeiro da Clausula Segunda (Disponibilidade) a entregar 
diretamente ao BNDES, quando por ele solicitado, extratos dessa conta 
corrente; 

VIII. remeter ao BNDES, nas epocas e condi96es a serem por ele estipuladas, e em 
cada presta9ao de contas, relat6rios financeiro e de andamento do projeto 
mencionado na Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), 
com avalia9ao de desempenho dos indicadores previamente acordados com o 
BNDES; 

IX. facilitar o acompanhamento, monitoramento e avalia9ao de impactos do projeto 
previsto na Clausula Prime ira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), 
diretamente pelo BNDES ou por intermedio de terceiros por ele designados, 
inclusive dando-lhe amplo acesso as informa96es relativas ao projeto; 

X. permitir a divulga9ao, pelo BNDES, de informa96es e/ou resultados referentes 
ao projeto, resguardados os direitos de propriedade intelectual eventualmente 
r~lac~onados ao projeto previsto na Clausula P~IT!~ira (N~tur~~j~lor e 
Fmalldade do Contrato ); - · "u. · · · 

XI. mencionar, sempre com destaque, a colabora9ao financeira com recursos do 
Fundo Amazonia e, sempre que possivel, a sua logomarca, em qualquer 
divulga9ao que fizer sobre o projeto previsto na Clausula Primeira (Natureza, 
Valor e Finalidade do Contrato), inclusive material impressa, de video ou audio, 
campanhas publicitarias, produyao de softwares, eventos locais e nacionais e 
kits promocionais, observadas as especifica96es tecnicas da logomarca 
constantes do sitio ejetronico do Fundo Amazonia na IN1ERNET; 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

' .. ,. 
divulgar1 nq ~itio eletronicq ocupado pelo BENEFICIARIO na INTERNET, a 
inform'a9ao de que e beneficiario de colaboragao financeira do Fundo Amazonia 
no ambfto do projeto mencionado na Clausula Primeira (Natureza, Valor e 
Finalidade do Contrato), conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES; 

afixar, caso aplicavel, nos locais de execugao do projeto de que trata a Clausula 
Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), placa alusiva a cola bora gao 
financeira do Fundo Amazonia, a qual devera permanecer no local ate a 
conclusao do projeto, observadas as especificagoes tecnicas fornecidas pelo 
BNDES; . 

afixar, nos veiculos e demais equipamentos utilizados no ambito do projeto de 
que trata a Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), 
adesivos com a logomarca do Fundo Amazonia, conforme modelo a ser 
fornecido pelo BNDES; 

disponibilizar, sem qualquer onus ao BNDES, sempre que solicitado, imagens 
digitais referentes ao projeto de que trata a Clausula Primeira (Natureza, Valor e 
Finalidade do Contrato) para a inseryao em relat6rios ou materia is de divulgagao 
das ag6es do Fundo Amazonia; · 

providenciar, observada a legislagao aplicavel da Fundagao Nacional do Indio
FUNAI, autorizagao individual e especifica relacionada ao direito de imagem das 
pessoas que figurarem nas imagens a que se refere o inciso anterior, bern como 
a cessao do direito autoral sobre a obra fotografica destas imagens, mantendo
as em arquivo e disponibilizando-as ao BNDES, sempre que solicitado; 

manter no sitio eletr6nico ocupado pelo BENEFICIARIO na INTERNET, durante 
o prazo de duragao do projeto descrito na Clausula Primeira (Natureza, Valor e 
Finalidade do Contrato ), em local visivel e destacado, link especifico que 
contenha informagoes atualizadas detalhadas sobre as atividades nele previstas 
e sua implementagao fisica e financeira; 

remeter ao BNDES as publicagoes e estudos realizados no ~mbi.\~llfio 'P.fojeto 
previsto na Clausula Primeira (Natureza, Valor e Flhalidade cfo C~IHtr~tbf, bern 
como suas avaliagoes de impacto, sempre que solicitados, os quais poderao ser 
utilizados - pelo BNDES - para divulgagao e uso publico; 

aportar, em sua totalidade, os recursos necessarios a cobertura de eventuais 
insuficiencias ou acrescimos do orgamento global do projeto, que se fizerem 
necessarios a sua; completa execuyao, inclusive no que diz respeito a 
insuficiencia dos recursos previstos na Clausula Primeira (Natureza, Valor e 
Finalidade do Contr~to ); 

no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do termino do prazo estabelecido no 
inciso II desta Clausula: 
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a) ret;n~teF ~9. BNDES relatqrio final do projeto comprovando a correta aplicac;ao 

fisico-financeira de todos os recursos liberados pelo BNDES, discriminado 
em Hens; acompanhado de c6pia do extrato previsto no item VI desta 
Clausula·; 

b) remeter ao BNDES Relat6rio de Avaliac;ao de Resultados da implantac;ao do 
projeto previsto na Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do 
Contrato ); e 

c) devolver ao BNDES o saldo dos recursos depositados na conta referida no 
Paragrafo Primeiro da Clausula Segunda (Disponibilidade ); 

XXI. adotar, durante o prazo de vigemcia do presente Contrato, medidas e ac;oes 
destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, seguranc;a e medicina 
do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto a que se refere a 
Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ); . 

XXII. manter em situac;ao regular suas obrigac;oes junto aos 6rgaos do meio ambiente, 
durante o prazo da vigemcia do presente Contrato; 

XXIII. observar, durante o prazo de vigencia deste Contrato, o disposto na legislac;ao 
aplicavel as pessoas portadoras de deficiencias; 

XXIV. notificar o BNDES, em ate 30 (trinta) dias corridos da data em que tamar ciencia, 
de que ele ou qualquer de suas controladas, ou ainda, qualquer dos respectivos 
administradores, empregados, mandatarios, representantes, bern como 
fornecedores, contratados ou subcontratados relacionados ao projeto, 
encontram-se envolvidos em investigac;ao, inquerito, ac;ao, procedimento e/ou 
processo, judicial ou administrativo, conduzidos por autoridade administrativa ou 
judicial nacional ou estrangeira, relativos a pratica de atos lesivos ou crimes 
contra a ordem economica ou tributaria, o sistema financeiro, o mercado de 
capitais ou a administrac;ao publica, nacional ou estrangeira, de "lavagem" ou 
ocultac;§o de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, 
prev!stos na l~g!slac;ao nacional e/~u ~strangeira . a,plicavel~ de~f.ttr~. q~~ nao 
esteJam sob s1g1lo ou segredo de JUStl<;a, devendo, quando s~lairM:iO pelo 
BNDES e sempre que disponivel, fornecer c6pia de eventuais decisoes 
proferidas e de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no ambito 
dos citados procedimentos, bern como informac;oes detalhadas sabre as 
medidas adotadas em resposta a tais procedimentos; 

XXV. nao oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem indevida, pecuniaria ou de qualquer natureza, 
relacionada de quafguer forma com a finalidade deste Contrato, assim como nao 
praticar atos lesivos, infrac;oes ou crimes contra a' ordem economica ou 
tributaria, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administrac;ao 
publica, nacional ou estrangeira, de "lavagem" ou ocultac;ao de bens, direitos e 
valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislac;ao 
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naciol)a! e/~u .estrangeira aplicavel, e tamar todas as medidas ao seu alcance 
para iiTipedir administradores, empregados, mandataries, representantes, seus 
ou de s(las controladas, bern como fornecedores, contratados ou subcontratados 
relacionados ao projeto, de faze-to; . 

XXVI. comunicar ao BNDES, na data do evento, o nome e o CPF/MF de pessoa que, 
possuindo qualquer vinculo com o BENEFICIARIO, tenha sido diplomada ou 
empossada como Deputado(a) Federal ou Senador(a); 

XXVII. informar prontamente o BNDES sabre qualquer fato que afete ou impeya a 
continuidade de qualquer ayao do projeto mencionado na Clausula Primeira 
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ); 

XXVIII. encaminhar ao BNDES, dois anos ap6s o termino do prazo de execuyao dos 
recursos mencionados na Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do 
Contrato), ou em prazo inferior, caso demandado pelo BNDES, Relat6rio de 
Avaliayao de Efetividade do projeto mencionado na Clausula Primeira (Natureza, 
Valor e Finalidade do Contrato ), compreendendo uma avaliayao do alcance de 
seus objetivos, a partir da analise dos seus indicadores de resultados e de 
outros recursos de avaliayao de impactos, previamente acordados com o Banco, 
devendo canter, ainda, uma reflexao sabre as liy6es aprendidas com o projeto; 

XXIX. devolver os recursos nao aplicados no projeto e/ou aqueles cuja aplicayao deixe 
de ser comprovada ao BNDES, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
do recebimento de notificayao por escrito enviada pelo BNDES, mencionada no 
Paragrafo Unico da na Clausula Sexta (Notificayao), atualizados pela T JLP . 
desde a data da liberayao dos recursos ao BENEFICIARIO ate a data de sua 
efetiva devoluyao: 

XXX. comprovar a realizayao, sempre que possivel, de cotayao de, no minima, 3 (tres) 
oryamentos relatives as despesas decorrentes do projeto previsto na Clausula 
Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), acompanhado da respectiva 
justificativa de escolha final e/ou da justificativa 'da inviabilidade ou 
desnecessidade de realizayao de tal cotayao; .. . 

1
, _ · Ht:i\\~d.~ 

XXXI. zelar para que as compras, aquisiy6es ou contratay6es de itens do projeto 
cumpram com as boas praticas estabelecidas pelo setor privado, de modo a 
serem adotados criterios de eficiencia e autonomia que resultem em preyos de 
mercado competitivos para as respectivas mercadorias e serviyos; 

XXXII . apresentar ao BNDijS, no prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias, contado a 
partir do dia seguinte ao termino do prazo de execuyao a que se refere o inciso II 
deste Contrato, a{.s) Licenya(s) Ambiental(is) de 9perayao, oficialmente 
publicada(s), relativa(s) as ay6es a que se referem os incisos Ill e IV da Clausula 
Quarta (Condiy6es de Liberayao dos Recursos), quando aplicavel(is), 
expedida(s) pelo(s) 6rgao(s) ambiental(is) competente(s); 

Pag.7/16 
Contrato de Concessao de Colaborayao Financeira Nao Reembolsavel n• 16.2.0582.1 
Partes: Banco Nacional de Desenvolvimento Econiimico e Social - BNDES e Centro de Trabalho lndigenista - CTI 



• 

-~ BNDES 

- . ( 
- .• ' #I ~ <» 

XXXIII . manter serii9o de auditoria financeira externa, a cargo de sociedade' de auditoria 
ou de··auditof independente registrado na Comissao de Valores Mobiliarios -
CVM, ate o termino do presente contrato, com entrega anual dos relat6rios de 
auditoria ao'BNDES; 

XXXIV. aplicar os recursos do projeto mencionado na Clausula Primeira (Natureza, Valor 
e Finalidade do Contra to) com observancia das diretrizes do Comite Orienta dar 
do Fundo Amazonia (COFA) e demais normas aplicaveis ao Fundo Amazonia; 

XXXV. comprovar, perante o BNDES, a realiza9ao dos curses relatives a capacita9ao 
dos agentes envolvidos, mediante encaminhamento de certificados e/ou outros 
documentos que atestem a sua implementa9ao e participa9ao dos respectivos 
destinatarios, tais como plano de disciplina, lista de presen98 e relat6rios de 
atividades; 

XXXVI. nao alienar, sob qualquer forma, seja a titulo gratuito ou oneroso, durante o 
prazo de execu9ao do projeto, bens adquiridos com recursos financeiros do 
projeto de que trata a Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do 
Contrato), sem prev1a autoriza98o do BNDES, podendo, entretanto, 
disponibiliza-los as organiza96es indigenas beneficiadas pelo projeto, as quais 
serao tais bens doados ao final do projeto; 

XXXVII. responsabilizar-se pela guarda e conserva9ao dos bens e equipamentos 
adquiridos com recursos do Fundo Amazonia durante a execu9ao do projeto, 
assegurando seu uso coletivo, quando aplicavel, e comprometendo-se a doa-los, 
ao final do projeto, as organiza96es indigenas; 

XXXVIII. disponibilizar em quadro de avisos afixado em local de amplo acesso publico em 
sua sede, bern como em seu sitio eletronico na Internet por meio de enlace (link) 
acessivel a partir da pagina principal, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
assinatura deste Contrato, e manter ate 180 (cento e oitenta) dias da emissao de 
Declara98o de Cumprimento de Obriga96es, os seguintes documentos: 

a) c6pia do estatuto social atualizado da entidade; 

b) rela9ao nominal atualizada dos dirigentes da entid~de ; e · 

c) c6pia integral deste Contrato, bern como de seus respectivos aditivos e dos 
relat6rios finais de presta9ao de contas aprovados pelo BNDES; 

XXXIX. observar o Plano !Je Trabalho acordado entre as partes e o cronograma fisico
financeiro do projeto mencionado na Clausula Primeira (Natureza, Valor e 
Finalidade do Coll,'trato ), os quais so mente poderao sofrer altera96es, desde que 
justificadas em termos considerados satisfat6rios peto BNDES, podendo este 
dispensar, para tanto, a celebra98o de aditivo contratual ; e 
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XL. desta9ar -e'quipe tecnica responsavel pelo acompanhamento e presta<;ao de 
contas perante o BNDES, relatives ao projeto mencionado na Clausula Primeira 
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), bern como comunicar a ocorrencia 
de eventuais substitui<;6es. · 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Na hip6tese de vir a ser substituido o criteria legal de remunera<;ao dos 
recursos repassados ao BNDES, originarios do Fundo de Participa<;ao PIS/PASEP e do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, o valor dos recursos nao aplicados no projeto 
e/ou aqueles cuja aplica<;ao deixe de ser comprovada ao BNDES, nos termos do inciso 
XXIX do "caput" desta Clausula, podera, a criteria do BNDES, passar a ser calculado 
mediante utiliza<;ao do novo criteria de remunera<;ao dos aludidos recursos, ou outro, 
indicado pelo BNDES. Nesse caso, o BNDES comunicara a altera<;ao, por escrito, ao 
BENEFICIARIO. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Para os fins da obriga<;ao especial de que trata o inciso XXIV desta 
Clausula, considera-se ciencia do BENEFICIARIO: 

I - o recebimento de cita<;ao, intima<;ao ou notifica<;ao, judicial ou extrajudicial, 
efetuadas por autoridade judicial ou administrativa, nacional ou estrangeira; 

II- a comunica<;ao do fato pelo BENEFICIARIO a autoridade competente; e 

Ill- a ado<;ao de medida judicial ou extrajudicial pelo BENEFICIARIO contra o infrator. 

QUART A 

CONDICOES DE LIBERACAO DOS RECl}RSOS .. 

A libera<;ao dos recursos, alem do cumprimento, no que couber, das 
condi<;oes previstas nos artigos 5° e 6° das "DISPOSICOES APLICAVEIS AOS 
CONTRATOS DO BNDES" retromencionadas, e das estabelecidas nas "NORMAS E 
INSTRUCOES DE ACOMPANHAMENTO", a que se refere o artigo 2° das mesmas 
"DISPOSICOES", fica suje1ta ao atendimento das seguintes: 

I. Para liberacao da Dfimeira parcela dos recursos: comp~ova<;ao de recebimento, 
pela entidade destinataria, da autoriza<;ao prevista no item VII da Clausula 
Terceira (Obriga<;6es Especiais do BENEFICIARIO); 
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II. Para ,l~~~racao de cada parcela dos recursos: 

a) inexistencia de qualquer fato que, a criterio do BNDES, venha alterar 
substantialmente a situavao economico-financeira do BENEFICIARIO ou 
que possa comprometer a execu98o das a96es ora financiadas, de forma a 
altera-las ou impossibilitar sua realizavao, nos termos previstos no projeto 
aprovado pelo BNDES; 

b) encaminhamento de solicitavao de liberavao indicando o valor e a 
destinavao dos recursos; 

c) comprovavao da aplicavao, no projeto previsto na Clausula Primeira 
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), dos recursos anteriormente 
liberados; 

d) comprovavao de regularidade do projeto perante os 6rgaos ambientais, ou 
quando tal comprovavao ja tenha sido apresentada e esteja em vigor, 
declara98o do BENEFICIARIO sobre a continuidade da validade de tal 
documento; 

e) apresenta98o, pelo BENEFICIARIO, de Certidao Negativa de Debitos 
relatives aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND) ou Certidao 
Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos relatives aos Tributes Federais 
e a Divida Ativa da Uniao (CPEND), expedida conjuntamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), por meio de INTERNET, a ser extraida no enderevo 
www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br e verificada pelo 
BNDES nos mesmos. 

Ill. Para liberacao da primeira parcela dos recursos destinados as intervenc6es 
fisicas, tais como a reforma dos escrit6rios das Associac6es lndigenas nas 
Terras lndigenas Krikati, Governador e Vale do Javari. e do Centro Timbira de 
Ensino e Pesquisa Penxwyj Hempejxa: 

a) apresenta98o de documento que comprove a titularit1ade oL.i- po~~~\\~~ar do 
im6vel onde sera realizada a intervenvao, bern como de declaravao, 
mediante a qual o proprietario/possuidor manifeste sua anuencia em relavao 
ao projeto e assegure o uso comunitario da estrutura objeto de apoio, quando 
aplicavel; 

b) apresenta98o d~ autorizavaollicenva ambiental de instalavao, oficialmente 
publicada, emitida pelo 6rgao ambiental competente, ou ainda, sua 
respectiva dispe(\.sa. 
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IV. Para liberacao da primeira parcela dos recursos destinados a implantacao das 

atividades 'produtivas sustentaveis: apresenta9ao de autoriza9ao(6es)/licen9a(s) 
ambi~ntal(is) . de instala9ao, oficialmente publicada(s), ou dispensa expedida(s) 
pelo 6rgao · ambiental competente, na hip6tese de previsao de utiliza9ao de 
recursos naturais. · 

V. Para liberacao da primeira parcela dos recursos destinados a acoes na Terra 
lndigena Vale do Javari: apresenta9ao de documento que comprove a 
manifesta~o tecnica da Coordena9ao Geral de Indios lsolados e Recem 
Contatados - CGIIRC da FUNAI com rela9ao a todas as a96es a serem 
implementadas na respectiva terra indigena, identificando as comunidades 
indigenas abrangidas. 

QUINTA 

AUTORIZACAO 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, o BENEFICIARIO 
autoriza o BNDES a solicitar, diretamente da lnstitui9ao Financeira depositaria dos 
recursos provenientes da presente opera~o, os extratos da conta a que se refere o 
Paragrafo Primeiro da Clausula Segunda (Disponibilidade ). 

SEXTA 

NOTIFICACAO 

0 BNDES, na hip6tese de detectar a ocorrencia de evento que possa 
caracterizar o descumprimento de obriga~o estabelecida neste Contrato, em rela9ao a 
qual nao haja termo fixado para o seu cumprimento, notificara por.. eSHfito o 
BENEFICIARIO, conferindo-lhe o prazo de 60 (sessenta)· mas, a cbntart\:l~~ata de 
recebimento da notifica9ao, para apresentar comprova9ao de corre9ao e/ou justificativa 
acerca do referido evento. 

PARAGRAFO UNICO 

~ 

Podera o BNDES, a seu criteria, sem preJUIZO de outras 
providencias previstas n~ste Contrato e nas 'DISPOSI<;O,ES APLICAVEIS AOS 
CONTRA TOS DO BNDES": 

I - aceitar a comprova9ao de corre~o e/ou justificativa apresentada, devendo dar 
ciencia por escrito ao BENEFICIARIO; 
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II- exigir ~ 9evo_lu9ao dos recur,sos, notificando o BENEFICIARIO para tanto, nos 
termos.-:· ao inciso XXIX da Clausula Terceira (Obriga96es Especiais do 
BENEFICIARIO); ou 

Il l - declarar o vencimento antecipado do contrato, nos termos da Clausula Oitava 
(Vencimento Antecipado), e, ainda, se houver sido comprometida a .finalidade 
prevista na Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), aplicar o 
disposto no Paragra.fo Primeiro da Clausula Oitava (Vencimento Antecipado ). 

SETIMA 

SUSPENSAO DA LIBERACAO DE RECURSOS 

0 BNDES podera suspender a libera9ao dos recursos nas seguintes 
hip6teses: 

I - nao .ficarem devidamente comprovadas, na .forma estabelecida na Clausula 
Quarta (Condi96es de Libera98o dos Recursos), inciso II, alinea "c", as 
despesas .feitas com os recursos de cada parcela recebida; 

II - o BENEFICIARIO di.ficultar, de qualquer .forma, a · fiscaliza9ao exercida pelo 
BNDES sabre a aplica9ao dos recursos ou houver pendente esclarecimento 
sabre .fato relacionado ao BENEFICIARIO que possa comprometer a imagem do _ 
BNDES e/ou do Fundo Amazonia; 

Ill- .for modificado, sem previa aprova9ao do BNDES, o projeto mencionado na 
Clausula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato ), bern como o 
respectivo or9amento; 

IV - .for verificada, a qualquer tempo, a execu9ao do projeto ·em desacordo com a 
finalidade prevista na Clausula Primeira (Natureza, Valor . e F;'~<1f9,e do 
Contra to); e ·. ·1• · \: u. • · · 

V - .for descumprida qualquer obriga9ao prevista neste Contrato. 

PARAGRAFO UNICO 
~ 

Veri.ficada qualquer das in.fra96es previstas neste Contrato, ap6s a 
libera9ao de todas as par~elas da colabora9ao financeira , o !:}NOES nao considerara 
outros pedidos do BENEFICIARIO, assim como de entidades a ele vinculadas, e 
suspendera a libera9ao de recursos para outros projetos e programas que, porventura, 
haja contratado com as re.feridas entidades, sem prejuizo de outras a96es e medidas 
cabiveis. 
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OITAVA 

VENCIMENTO ANTECIPADO 

( .. , 

0 BNDES podera declarar este Contrato vencido antecipadamente, 
com a imediata sustac;ao de qualquer desembolso, se for comprovado o 
descumprimento das obrigac;oes nele estabelecidas, observado o disposto na Clausula 
Sexta (Notificac;ao ), ficando o BENEFICIARIO sujeito a devolver ao BNDES, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas contadas da comunicac;ao do BNDES, por escrito, os 
valores utilizados, atualizados pelo criterio estabelecido na lei instituidora da Taxa de 
Juros de Longo Prazo - T JLP para a determinac;ao dos saldos devedores dos 
financiamentos contratados pelo Sistema BNDES ate 30 de novembro de 1994, 
acrescidos de juros morat6rios de 1% (urn por cento) ao ano e multa de 10% (dez por 
cento) incidente sobre os val ores utilizados, devidamente atualizados. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Este Contrato vencera antecipadamente, com a exigibilidade da divida 
e imediata sustayao de qualquer desembolso, na hip6tese de aplicac;ao dos recursos 
concedidos por este Contrato em finalidade diversa da prevista na Clausula Primeira 
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 0 BNDES comunicara o fato ao Ministerio 
Publico Federal , para os fins e efeitos da Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Este Contrato tambem vencera antecipadamente, com a exigibilidade 
dos recursos utilizados, conforme o criterio de atualizac;ao e os encargos estabelecidos 
no caput desta Clausula, e imediata sustac;ao de qualquer desembolso, na data da 
diplomac;ao como Deputado(a) Federal ou Senador(a), de pessoa que tenha qualquer 
vinculo com o BENEFICIARIO, de modo que se possa identificar que a associac;ao e 
pessoa interposta do referido parlamentar, com fundamento flo artigo 54, inciso I, 
alinea "a", da Con~tituic;ao Federal. Nao havera incidencia. d9s enca~gosi~~~nados 
no caput desta Clausula, desde que a devoluc;ao dos recursos ocorra rio' prazi:J de 5 
(cinco) dias uteis a contar da data da diplomac;ao, sob pena de nao o fazendo incidirem 
esses encargos. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

0 BNDES podera declarar este Contrato vencido antecipadamente, 
com a exigibilidade dos recursos utilizados, conforme o criterio de atualizac;ao e os 
encargos estabelecidos no caput desta Clausula, e imediata sustac;ao de qualquer 
desembolso, se for comprovada a existencia de sentenc;a condenat6ria transitada em 
julgado em razao da pratica de atos, pelo BENEFICIARIO, que importem em trabalho 
infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. 
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·· A declarayao de vencimento antecipado com base no estipulado no 
Paragrafo ''Terceirb" nao ocorrera se efetuada a reparayao imposta ou enquanto estiver 
sendo cumprida a pena imposta ao BENEFICIARIO, observado o devido processo 
legal. 

NONA 

FORO 

Ficam eleitos como Foros para dirimir litrgios oriundos deste Contrato, 
que nao puderem ser solucionados extrajudicialmente, os do Rio de Janeiro e da sede 
do BNDES. 

DECIMA 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

0 BENEFICIARIO obriga-se, independentemente de culpa, a ressarcir 
o BNDES de qualquer quantia que este seja compelido a pagar em razao de dano 
ambiental decorrente do projeto a que se refere a Clausula Primeira (Natureza, Valor e 
Finalidade do Contrato), bern como a indenizar o BNDES por qualquer perda ou dano 
que este venha a sofrer em decorremcia do referido dano ambiental. 

DECIMA PRIMEIRA 

DECLARACAO DE PRATICAS LEAIS 

0 BENEFICIARIO declara, na data de assinatur.a deste Contrato, que 
esta cumprindo as leis, regulamentos e politicas anticorrupyao, b~nJ pomo as 
determinayaes e regras emanadas por qualquer 6rgao · dlJ entidade,l\1'a\t6rtal ou 
estrangeiro, a que esteja(m) sujeita(s) por obrigayao legal ou contratual, que tenham 
por finalidade coibir ou prevenir praticas corruptas, despesas ilegais relacionadas a 
atividade politica, atos lesivos, infray6es ou crimes contra a ordem economica ou 
tributaria, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administrayao publica, 
nacional ou estrangeira, de "lavagem" ou ocultayao de bens, direitos e valores, 
terrorismo ou financiameQto ao terrorismo, previstos na legislayao nacional e/ou 
estrangeira aplicavel . 
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DECIMA SEGUNDA 

PUBLICIDADE 

' • • '» 

0 BENEFICIARIO autoriza a divulga<;ao externa da integra do presente 
Contrato pelo BNDES, independentemente de seu registro publico em cart6rio. 

DECIMA TERCEIRA 

TRANSFERENCIA DE SIGILO 

0 BENEFICIARIO declara que tern ciencia de que o BNDES prestara 
ao Tribunal de Contas da Uniao (TCU), ao Ministerio Publico Federal (MPF) e ao 
Ministerio da Transparemcia, Fiscaliza<;ao e Controle as informa96es que sejam 
requisitadas por estes, com a transferencia do dever de sigilo. 

0 BENEFICIARIO apresentou a Certidao Negativa de Debitos relativos 
aos Tributos Fed era is e a Divida Ativa da Uniao - CND expedida em 01 o de setembro 
de 2016, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, valida ate 28 de fevereiro de 2017. 

0 BNDES e representado neste ato por urn Diretor, em conjunto com 
urn Superintendente, abaixo assinados e identificados, nos termos da procura<;ao 
lavrada no Livro 953, folhas n°s 149/150, ato n° 141, do 22° Oficio de Notas da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

As folhas do presente lnstrumento sao rub'ridadas pdr G·~t~~f~l~ebello 
Esteves Areal, advogado do BNDES, por autoriza<;ao dos representantes legais que o 
assinam. 

E, por estcvem justos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) 
vias, de igual teor e para urn s6 efeito, na presen<;a das testemunhas abaixo assinadas . .. 

"· 
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Pagina de assinaturas do Contrato de Concessao de Colaboracao Financeira Nao Reembolsavel 
no 16.2.0582.1';- celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social -
BNDES e o Centro de Trabalho lndigenista - CTI. 

Pelo BNDES: 

Rio de Janeiro, L ~ de fJ.6Ve/ll!)!'e-

~, Marilene Ra 
Diretora 

~~ .... t A).;.1 .. , ~ rn 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECO~OMI 

CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA- CTI 

TESTEMUNHAS: 

"· 
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