
 

 

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 

NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS 

Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo 

e-mail nac@fiergs.org.br 

Nº 6 – 10 de abril de 2017 

BNDES prorroga prazo para recredenciamento de máquinas e equipamentos 

 

A data limite para solicitação de recredenciamento no CFI do BNDES, para os produtos que estavam 

credenciados há mais de 4 anos na data base de 31/10/2015, foi prorrogada de 31/3/2017 para 31/5/2017. 

 

A empresa deve encaminhar o pedido de recredenciamento até o dia 31/5/2017 para que o código do bem seja 

mantido ATIVO enquanto pendente de análise pelo BNDES, sendo certo que os pedidos formulados após essa 

data devem seguir o procedimento regular para um novo credenciamento. 

Obs: será considerado o pedido de recredenciamento no BNDES somente quando a solicitação estiver no estado 

“Análise Técnica” no Portal CFI. 

 

LEMBRANDO QUE: 

a) Para os produtos que se encontram em situação ATIVA e completem 4 anos de credenciamento, entre 

31/10/2015 e 30/11/2017, o respectivo recredenciamento deve ser solicitado até 30/11/2017, para evitar 

a baixa automática dos correspondentes códigos. 

 

b) Os Fornecedores podem obter a relação dos produtos que necessitam de recredenciamento por meio do 

canal Fale Conosco do BNDES ou pela Central de Atendimento do BNDES (0800 702 6337). Além desses 

canais, a partir do dia 17/4/2017 será disponibilizada no Portal CFI, na opção de consulta “Meus Produtos”, a 

informação da data limite para o recredenciamento de cada produto. 

 

c) Desde o dia 1/2/2017, somente será aceito o XML gerado pelo Formulário Auxiliar de Credenciamento (FAC) 

para cálculo do índice de nacionalização. O XML gerado pelas planilhas em Excel não são mais aceitos. 

 

A FIERGS, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito – NAC possui equipe treinada pelo BNDES para auxiliar as 

empresas no preenchimento do FAC, bem como, solucionar dúvidas sobre o processo de recredenciamento. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/fale-conosco--formulario-geral
https://web.bndes.gov.br/planilha-cfi/#/produto/dadosGerais

