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CODEMIG PARTICIPAÇÕES S/A - CODEPAR 

 

CONCORRÊNCIA: 01/2017- PROCESSO INTERNO: 1/17 

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PERANTE A 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) PARA CONSTITUIR, 

OPERAR E GERIR O FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MINERAL (“FIP MINERAL”) COM FOCO SETORIAL EM MINERAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO MINERAL E FOCO REGIONAL EM MINAS GERAIS. 

RECIBO 

 

A Empresa: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual:     Inscrição Municipal: 

Endereço:  

Cidade:               Estado:  CEP: 

Telefone:       FAX:   E-mail: 

Contato:  

 

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do edital 

 

______________________, aos  ____/____/___ 

 ___________________________________ 

(Assinatura) 

  

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CODEMIG / COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PELO FAX: (31) 3273-1331 ou E-MAIL: 

cpel@codemig.com.br. PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

mailto:cpel@codemig.com.br
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CODEMIG PARTICIPAÇÕES S/A - CODEPAR 

 

CONCORRÊNCIA: 01/2017 - PROCESSO INTERNO: 1/17 

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PERANTE A 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) PARA CONSTITUIR, 

OPERAR E GERIR O FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MINERAL (“FIP MINERAL”) COM FOCO SETORIAL EM MINERAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO MINERAL E FOCO REGIONAL EM MINAS GERAIS. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A CODEMIG PARTICIPAÇÕES S/A - CODEPAR, empresa pública da Administração 

indireta do Governo do Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.694.546/0001-92, subsidiária 

integral da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG, com 

sede na Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo Horizonte, neste 

Estado, conforme publicação do aviso no Diário Oficial do Estado - “Minas Gerais” e jornal 

O TEMPO, leva ao conhecimento dos interessados que através da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 

do tipo “técnica e preço”, para contratação de empresa credenciada perante a Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) para constituir, operar e gerir o fundo de investimento em 

participações mineral (“FIP MINERAL”) com foco setorial em mineração e transformação 

mineral e foco regional em Minas Gerais, conforme especificação contida neste Edital e em 

seus Anexos. 

   

1.1. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de 

Preços serão recebidos e protocolados ATÉ AS 10:00 HS (DEZ) DO DIA 09 DE 

JUNHO DE 2017. 

 

1.2. Os envelopes protocolizados na recepção da CODEMIG até a data e hora 

determinados serão abertos em sessão pública que será realizada ÀS 10:00 HORAS 

(DEZ) DO DIA 09 DE JUNHO  DE 2017, na sala de Licitações na sede da 

CODEMIG. 
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1.3. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados gratuitamente no 

site www.codemig.com.br ou na sede da CODEMIG, junto à Comissão Permanente 

de Licitação, na Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 

30150-350, de 9:00 às 12:00 hs. e das 14:00 às 17:00 hs, a partir do dia 24 de 

ABRIL de 2017. 

 

1.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 

 

1.5. Não serão aceitos envelopes protocolados após o prazo previsto ou em local diverso 

do determinado neste edital. 

 

1.6. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega. 

 

1.7. A remessa de propostas pelos Correios é de inteira responsabilidade da interessada que 

deverá, por meios seguros, garantir o protocolo na recepção da CODEMIG, na forma 

do presente Edital, até a data e horário aprazados, isto é, ATÉ AS 10:00 HORAS 

(DEZ) DO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, sendo irrelevante a data da postagem. 

 

1.8. Os licitantes se obrigam a examinar cuidadosamente todos os documentos constantes 

do arquivo que foi feito download. Alegações relacionadas com o desconhecimento de 

informações não serão admitidas ou aceitas para futuras reclamações. 

 

1.9. Os documentos e informações da licitação são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será 

considerado especificado para esta licitação. 

 

1.10. A não apresentação de qualquer documento exigido neste Edital será motivo de 

inabilitação/desclassificação da licitante, não sendo permitido em nenhuma hipótese 

prazo para apresentação da documentação faltante, ressalvado o disposto no art. 48, § 

3º da Lei nº. 8.666/93. 

 

1.11. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições locais 

não serão admitidas ou aceitas para futuras reclamações. 

 

2. DA DISCIPLINA LEGAL 

 

2.1. A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA reger-se-á pela Lei 

Federal n° 8.666, de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 

09.06.94, e, supletivamente pelos procedimentos estabelecidos para o Estado de Minas 

Gerais, pelas demais disposições legais e regulamentares vigentes e aplicáveis, bem 

como cláusulas e condições deste Edital e seus anexos, que dele constituem parte 

integral para todos os efeitos e fins legais, independentemente de transcrição, além das 

regras específicas instituídas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM – para 

http://www.codemig.com.br/
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constituição e operação de Fundos de Investimento em Participações, no que for 

cabível. 

 

2.2. Em vigor desde 29 de janeiro de 2014, a Lei 12.846/13 (denominada Lei 

Anticorrupção), regulamentada pelo Decreto 8.420/15, prevê a responsabilização 

objetiva no âmbito civil e administrativo de empresas que pratiquem atos lesivos 

contra a administração pública nacional ou estrangeira.  

 

Cometer atos tais como os listados abaixo, é passível de denúncia através do sitio 

https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/ por qualquer pessoa física ou jurídica. 

 

São atos lesivos à administração pública no tocante a licitações e contratos:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública. 

 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes à presente licitação poderão ser realizados 

por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados à CODEMIG, aos 

cuidados da Comissão Permanente de Licitação – Rua Manaus, 467, Bairro Santa 

Efigênia, CEP 30150-350, em Belo Horizonte/MG, sempre por escrito, por meio do e-

mail cpel@codemig.com.br; ou por correspondência protocolada no endereço da 

CODEMIG com expressa indicação do número e objeto da licitação. 

 

3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados com antecedência mínima 

de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes e 

abertura da licitação. 

 

3.2.1. Os esclarecimentos serão respondidos pela Comissão Permanente de Licitação 

e disponibilizados no site da CODEMIG, www.codemig.com.br. 

 

https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/
mailto:cpel@codemig.com.br


 
 

Página 5 de 87 
 
 

3.3. Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital 

também com antecedência mínima de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento dos envelopes e abertura da licitação. 

 

3.4. Após a abertura da Licitação, a licitante não poderá impugnar os termos do Edital se 

antes os aceitou sem ressalvas.  

 

3.5. A impugnação tempestiva, isto é, interposta até 02 (dois) dias úteis antes da data da 

abertura da Licitação, não impedirá a participação da licitante neste procedimento. 

 

3.6. Não serão recebidas impugnações ou recursos enviados pelo correio ou feitas por 

telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local diverso do indicado. 

 

3.7. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 3 

(três) dias úteis contados da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável 

pela elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso. 

 

3.8. Nos pedidos de esclarecimentos e de impugnação encaminhados, os interessados 

deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante, se pessoa jurídica 

e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço 

completo, telefone e e-mail). 

 

3.9. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, 

serão divulgados pela Comissão Permanente de Licitação no site da CODEMIG, por 

meio do endereço www.codemig.com.br, devidamente identificados com o número da 

licitação e do Processo Interno.  

 

3.10. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados e marcada nova data para a realização do certame. 

 

3.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

 

3.12. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal 

como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

  

4.1. A CONCORRÊNCIA é aberta a todos os interessados, empresas do ramo pertinente 

ao objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a funcionar no país, que 

tenham criação regular, estejam em condições legais de exercício e que atendam os 

http://www.codemig.com.br/
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requisitos especificados exigidos nesta licitação, nos termos da legislação em vigor, 

que poderão participar isoladamente ou em consórcio, devendo ainda: 

 

a) Caso venha a ser declarada vencedora desta licitação, manter sede, escritório e/ou 

unidade de atendimento em Minas Gerais; 

 

b) Ter em seu objeto social o exercício de administração de carteira de valores 

mobiliários e gestão de fundos de investimento em participações, com indicação de 

responsabilidade pela gestão de recursos a um diretor técnico autorizado a exercer tal 

atividade pela CVM; 

 

c) Constituir, manter ou, se autorizado pela CVM, terceirizar departamento técnico 

especializado em análise de valores mobiliários; 

 

d) Quanto às empresas estrangeiras, deverão as mesmas, de igual forma, atender os 

requisitos exigidos para empresas nacionais, acatando, ainda, ao estipulado no 

parágrafo 4º, do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

 

4.2. Somente poderão participar da presente CONCORRÊNCIA empresas que satisfaçam 

integralmente as condições previstas neste Edital e seus Anexos, parte integrante da 

presente Licitação. 

 

4.3. Será permitida às empresas interessadas em participar da licitação a formação de 

consórcio, observadas as regras estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente, 

especialmente o artigo 33 da lei 8.666/93, desde que atendidas, por cada integrante do 

consórcio, as condições de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. 

 

4.4. Se a licitante for constituída por Consórcio, deverá apresentar ainda: 

 

a) Termo de Compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 

pelas consorciadas, com o devido reconhecimento de suas firmas em Cartório, 

definindo a respectiva participação de cada consorciado; 

 

b) Indicação da empresa líder do consórcio, que deverá responsabilizar-se pela 

coordenação do objeto e representação junto à CODEPAR; 

 

c) Compromisso expresso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou 

composição alterada ou, sob qualquer forma, modificada sem a prévia e expressa 

anuência da CODEPAR; 

 

d) Compromisso de que não se constituem e nem se constituirão, para fins do consórcio, 

em empresa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de 

seus integrantes.  
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4.5. As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos praticados pelo 

Consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação até final execução do 

contrato. 

 

4.6. Em caso de consórcio, cada empresa participante terá de apresentar, individualmente, 

toda a documentação de habilitação na forma definida por esse Edital e seus anexos. 

 

4.7. Fica vedada a participação simultânea de empresa em mais de uma proposta, 

integrando um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional compondo a 

equipe executiva de mais de uma empresa, ou de mais de um consórcio. 

 

4.8. A empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de 

fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela 

autenticidade de todos os documentos que forem apresentados. 

 

4.9. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 

conclusão do objeto definido neste Edital. 

 

4.10. As consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato 

decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição do Consórcio, registrado no 

órgão competente. O contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos 

legais, as cláusulas deste edital. 

 

4.11. Além das vedações ou limitações previstas em lei (art. 9º, Lei nº. 8.666/93 com 

alterações da Lei nº 8.883/94), não poderá participar da licitação as empresas que: 

 

a) Incorrerem nas penalidades previstas no artigo 87, incisos III e IV da lei 

8.666/93; 

b) Estiver sob processo de falência ou concordata; recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação 

c) Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública 

Estadual; 

d) Forem declaradas inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal; 

e) Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 

jurídicas; 

f) Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado 

ou ocupante de cargo comissionado com a CODEMIG, com a CODEPAR ou com o 

Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital; 
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g) Não tenha autorização da CVM para o exercício, pelo licitante, das atividades 

de administração de carteira de valores mobiliários. 

 

4.12. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis, e que deverá declarar o não 

enquadramento nas situações descritas no Edital que impedem a participação. 

 

4.13. Para atender aos itens relativos à regularidade jurídica, regularidade fiscal, e 

habilitação geral, as empresas consorciadas deverão apresentar a sua documentação 

para habilitação individualmente, sob pena de inabilitação do consórcio. 

 

4.14. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste Edital, de 

seus anexos e das normas legais e regulamentares que o embasam, bem como das 

cláusulas contratuais a serem pactuadas.  

 

4.15. Cada licitante poderá apresentar uma só proposta.  

 

4.16. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na 

presente licitação. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Qualquer declaração somente poderá ser feita neste procedimento licitatório pelo 

próprio interessado, pelo titular da empresa ou seu representante legal, ou por pessoa 

devidamente credenciada mediante carta de credenciamento emitida pelos 

interessados, com indicação de nome e documentos de identificação. 

 

5.2. Para a entrega dos envelopes, manifestação nas sessões públicas, assinaturas em atas e 

demais documentos, a licitante, ou seu representante, deverá se apresentar para 

credenciamento prévio, junto à Comissão Permanente de Licitação, na mesma hora, 

dia e local indicados no item 1.3, devidamente munido de documento que o credencie 

a participar deste certame ou responder pelo(a) representado(a), na forma do modelo 

do ANEXO IV, devendo, ainda, identificar-se, exibindo os seguintes documentos: 

 

5.2.1. Pessoa Física: 

(i) Apresentação da Cédula de Identidade, quando se tratar do próprio licitante. 

(ii) Apresentação de instrumento público ou particular de procuração, com firma 

reconhecida e com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e 

assunção de obrigações em nome do licitante, quando se tratar de 

representante do licitante. 

 

5.2.2. Pessoa Jurídica: 
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(i) Apresentação da cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com as alterações, no caso de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado de empresa licitante, que comprovem sua capacidade de 

representação legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de 

direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato 

apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em 

que se deu a eleição. 

(ii) Apresentação de instrumento público ou particular de procuração, com 

firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, 

juntamente com cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social 

acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição 

da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do 

signatário para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

 

5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada. 

 

5.4. O documento de procuração, quando apresentado, será retido pela Comissão de 

Licitação e juntado ao processo licitatório. 

 

5.5. As pessoas interessadas em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, mesmo 

que não credenciadas, poderão fazê-lo, desde que não interfiram de modo a perturbar 

ou impedir a realização dos trabalhos. 

 

5.6. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de licitante retardatário(a), a não 

ser como ouvinte. 

 

6. DO OBJETO 

 

6.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa, nas 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na minuta de contrato integrante, 

para contratação de empresa credenciada perante a Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) para constituir, operar e gerir o Fundo de Investimento em Participações 

Mineral (“FIP MINERAL”) com foco setorial em mineração e transformação mineral 

e foco regional em Minas Gerais. 

 

6.2. Todos os serviços estão especificados nos Anexos deste Edital, que passam a fazer 

parte integrante do presente edital independente de transcrição.  

 

6.3. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão 

as disposições do Edital. 
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6.4. É expressamente vedada a cessão a terceiro ou subcontratação total ou parcial dos 

serviços relacionados à gestão dos ativos do FIP MINERAL. Não será considerada 

como cessão ou subcontratação a contratação, pelo Fundo, de empresas especializadas 

e autorizadas para a prestação de serviços essenciais ao Fundo não relacionados às 

atividades de gestão, como, por exemplo, custódia, escrituração, contabilidade, 

advogados, auditoria, controladoria, distribuição e administração do FIP MINERAL. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 

 

7.1. Os interessados deverão protocolar na sede da CODEMIG, no endereço indicado no 

preâmbulo, até às 10:00 (DEZ) DO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, os documentos de 

Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta de Preços acondicionados em 03 (três) 

envelopes distintos, hermeticamente fechados e rubricados no lacre. 

 

7.2. Cada envelope será identificado (A, B e C) devendo constar ainda, para a perfeita 

identificação, as seguintes descrições: 

 

 

ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

ENVELOPE B – PROPOSTA TÉCNICA 

 

ENVELOPE C – PROPOSTA COMERCIAL   

 

At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA: 01/2017- Processo Interno 1/17. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PERANTE A 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) PARA CONSTITUIR, 

OPERAR E GERIR O FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MINERAL (“FIP MINERAL”) COM FOCO SETORIAL EM MINERAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO MINERAL E FOCO REGIONAL EM MINAS GERAIS. 

NOME DO LICITANTE: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO DO LICITANTE: 

TELEFONE/FAX: 

 

E-MAIL: 

 



 
 

Página 11 de 87 
 
 

7.3. Caso necessário, os envelopes poderão ser apresentados em mais de um volume, 

devidamente identificados e numerados sequencialmente. 

 

7.4. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis, sob pena de 

não aceitação da participação na licitação e sua devolução imediata. 

 

7.5. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras capazes de 

comprometer sua higidez, a juízo da Comissão Permanente de Licitação. 

 

7.6. É recomendável que todos os documentos que compõem os envelopes sejam 

apresentados em cadernos com as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas, da 

primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. 

 

7.7. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a falta da 

rubrica nas folhas, poderá ser suprida pelo representante credenciado ou por membro 

da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do respectivo envelope, nos termos 

do presente Edital. 

 

7.8. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG impreterivelmente até a data 

e horário especificado no item 7.1, prazo preclusivo do direito de participação. Se 

necessário, no horário de encerramento do prazo, serão distribuídas senhas aos 

presentes.   

 

7.9. Todos os documentos do ENVELOPE A poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde 

que perfeitamente legíveis. 

 

7.10. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser  apresentados em original  ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia 

simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada por membro da 

Comissão Permanente de  Licitação,  na sessão de abertura  dos documentos  de 

habilitação. 

 

7.11. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA TÉCNICA OU COMERCIAL no 

ENVELOPE A, da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO, acarretará a exclusão 

sumária da licitante no certame. 

 

7.12. No caso de propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos do Edital, as 

licitantes decairão do direito de permanência na presente CONCORRÊNCIA, 

conforme preceitua o art. 43, item IV da Lei 8.666/93. 

 

7.13. A apresentação da proposta presume o pleno conhecimento das condições da 

contratação e aceitação do objeto da Licitação como descrito nos anexos deste Edital, 

não cabendo qualquer reivindicação, reclamação ou pedido de indenização, no 
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presente ou no futuro. O licitante, enquanto durar a licitação, ou já na condição de 

contratado, nada poderá alegar sobre essas questões perante a CODEPAR, à 

CODEMIG e seu acionista controlador, o Estado de Minas Gerais. 

 

7.14. Fica entendido que as informações integrantes do presente Edital e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que, qualquer detalhe mencionado em um 

documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para esta 

Licitação, sendo que, desde já, o desconhecimento das condições locais da prestação 

dos serviços não consistirá em argumento válido para reclamações, presentes ou 

futuras. 

 

7.15. Para fins de formulação de sua proposta, as licitantes deverão pautar-se, desde já, 

assim como, considerar como futura obrigação contratual, o cumprimento dos 

princípios éticos de conduta profissional.  

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. As empresas ou consórcios que se interessarem em participar desta licitação, para 

comprovar sua qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, deverão 

apresentar, em uma via, no ENVELOPE A, na forma determinada no item 7 deste 

edital, além da comprovação das situações dispostas no item 4.1, os seguintes 

documentos de habilitação, todos dentro de seu prazo de validade, vedada sua 

substituição por protocolo de requerimento para sua obtenção: 

 

8.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA 

 

8.1.1.1. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente registrado, 

quando sociedade comercial; sendo que nas sociedades por ações, é exigido, também o 

comprovante da eleição de seus atuais administradores.  

 

8.1.1.2. No caso de sociedade civil, o contrato ou ato constitutivo devidamente registrado 

no cartório competente. 

 

8.1.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente. 

 

8.1.1.4. No caso de consórcio, além dos documentos de regularidade jurídica das 

consorciadas, deverá ser apresentado o compromisso de constituição do consórcio, 

assinado por todas as empresas componentes, contendo, além dos dispositivos do 

artigo 279 da Lei nº 6.404/76: 

 

 (a) a denominação do consórcio; 
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 (b) os objetivos do consórcio, restritos à participação nesta licitação; 

 

 (c) indicação da porcentagem de participação das consorciadas no consórcio;  

 

 (d) indicação da empresa líder do consórcio, sendo que, no caso de consórcio entre 

sociedades brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa 

brasileira; 

 

 (e) a outorga de amplos poderes à empresa líder para representar as consorciadas, ativa 

e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos relativos à licitação, podendo 

assumir obrigações em nome do consórcio; 

 

 (f) declaração expressa de todos os participantes do consórcio de aceitação da 

responsabilidade solidária, nos termos da Lei nº 8.666, no tocante ao objeto desta licitação, 

cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas nas propostas; 

 

 (g) vedação à participação de uma mesma sociedade (incluindo suas coligadas, 

controladas, controladoras ou outras sociedades sob controle comum) em mais de um 

consórcio, bem como de qualquer outro arranjo empresarial que resulte na apresentação de 

mais de uma proposta; 

 

 (h) obrigação de que as consorciadas, caso o consórcio venha a ser declarado vencedor 

desta licitação, constituirão sociedade de propósito específico, segundo as leis brasileiras. 

 

 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda; 

 

8.1.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

8.1.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

certidão expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 

Proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

 

8.1.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através da Certidão de Tributos 

Mobiliários (ISS) do domicílio ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma 

da Lei. 

 



 
 

Página 14 de 87 
 
 

8.1.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

através da apresentação do CRS - Certificado de Regularidade de Situação, fornecido 

pela Caixa Econômica Federal; 

 

8.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

OBS: Os documentos acima exigidos deverão estar dentro do prazo de suas respectivas 

validades. Aqueles que não possuírem expressamente prazo de validade somente serão aceitos 

quando emitidos até 6 (seis) meses antecedentes à data de sua apresentação. 

 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.1.3.1. A licitante deverá apresentar Declaração, por seu representante legal, contendo 

compromisso de manter, na condução dos serviços, a equipe de profissional(is) 

elencada na proposta técnica, conforme modelo constante do ANEXO VII. 

 

8.1.3.2. Prova da autorização da CVM para o exercício, pelo licitante, das atividades de 

administração de carteira de valores mobiliários, mediante apresentação do respectivo 

certificado. 

 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

8.1.4.1. Apresentação de Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial expedida 

pelo distribuidor da sede fiscal da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade. Caso 

não conste prazo de validade, será aceita a certidão emitida em até 90 (noventa) dias 

corridos antes da data de apresentação dos documentos de habilitação; 

 

8.1.4.1.1. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 

apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

 

8.1.4.2. Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 

quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação das Propostas, a 

saber: 

 

8.1.4.2.1. Sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou do domicílio da licitante, acompanhado de cópia do 

termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art. 

5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 486/69); 
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8.1.4.2.2. Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas 

regidas pela Lei nº 6.404/76: registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante e publicado em Diário Oficial e em Jornal de 

grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº 6.404/76); 

8.1.4.2.3. Sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade 

empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades 

empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.  

 

8.1.4.3. A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio da 

avaliação do balanço referido no item 8.1.4.2 acima, cujo índice de Solvência Geral 

(SG), resultante da aplicação da fórmula a seguir, terá de ser maior que um (>1):  

 

                                   Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------- 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

8.1.4.4. O índice de que trata o subitem 8.1.4.3 será calculado pela licitante e 

confirmado pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a 

indicação do seu nome completo e do número de registro no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

 

8.1.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL  

 

8.1.5.1. Juntamente com os documentos referidos no item 8 – Documentos da 

Habilitação, serão apresentados também para fins de habilitação, as seguintes 

declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da licitante, conforme 

modelos anexos: 

a) Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de concordância com os 

termos do Edital e anexos, conforme modelo do ANEXO V; 

b) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar 

com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Estadual - Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação 

– ANEXO VIII; e  

c) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos, realizando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 

segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada 

pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos, na forma da Lei – ANEXO IX. 
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8.1.6. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante participar do 

certame por sua matriz, e em nome da filial, se o licitante participar do certame por sua 

filial. 

 

8.1.7. Caso o fornecimento do objeto da licitação se der por filial, o licitante que participou 

por sua matriz deverá apresentar todos os documentos de habilitação relativos à matriz 

e à filial, comprovando a regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, econômico-

financeira e técnica de ambas. 

 

8.1.7.1. Serão considerados inabilitados os licitantes que: 

 

a) Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios; 

b) Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para a habilitação. 

 

8.1.7.2. Os documentos exigidos para a habilitação não poderão ser substituídos pelo 

Certificado de registro de Cadastro de Fornecedores da União, Estados ou Municípios, 

ou de qualquer de seus órgãos, sendo que as certidões emitidas pela Internet poderão 

ser apresentadas em cópia simples, condicionada a sua confirmação no sistema. 

 

9. DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

9.1. O ENVELOPE B, correspondente à PROPOSTA TÉCNICA, deverá conter os 

documentos a seguir enumerados. 

 

9.1.1. Os documentos deverão ser apresentados em 1 (uma) via eletrônica entregue em 

pen drive e 1 (uma) via idêntica em meio físico, em papel timbrado da licitante, no 

formato A4, na fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1.5, redigida 

com clareza e de maneira metódica e racional, de modo a oferecer fácil compreensão, 

com todas as folhas assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante legal da 

Empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituído.  

 

9.1.2. A proposta técnica deve ser apresentada por meio do preenchimento de todas as 

tabelas do ANEXO II deste documento, registrando nos devidos campos uma referência 

a documentos comprobatórios, que devem ser anexados. 

 

9.2. Serão eliminadas as propostas: 

 

a) Se houver inviabilidade de manutenção da estrutura do Gestor apenas com a 

remuneração decorrente da taxa de administração proposta, demonstrada a partir da 

análise do fluxo de caixa da Gestora; 

 

b) Caso a equipe de gestão e pessoas chaves do FIP MINERAL não sejam alocadas 

fisicamente em Minas Gerais, nos termos apresentados na proposta elaborada pelo 

licitante vencedor. 
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9.3. A comprovação de cumprimento dos critérios de classificação relacionados à 

experiência técnica da empresa, experiência em segmentos específicos e experiência e 

formação da equipe será realizada por meio de atestados, certidões e documentos 

pertinentes a cada tema.  

 

10. ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

10.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada no ENVELOPE C, em 1 (uma) via 

eletrônica em pen drive e 1 (uma) via idêntica em meio físico, em papel timbrado da 

licitante, no formato A4, sem emenda, rasura ou entrelinha que comprometa sua 

higidez, a juízo da Comissão Permanente de Licitação, e deverá ter todas as folhas 

assinadas ou rubricadas pelo representante legal da empresa licitante ou por seu 

procurador legalmente constituído. 

  

10.2. A proposta comercial deve ser apresentada por meio do preenchimento de todas as 

tabelas do ANEXO III deste documento, registrando nos devidos campos uma 

referência a documentos comprobatórios, que devem ser anexados.  

 

10.3. A proposta deverá ser assinada pelo representante legal da licitante.  

 

10.4. Todos os documentos do ENVELOPE C deverão estar numerados sequencialmente, 

da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. A eventual falta de 

numeração poderá ser suprida pelo representante da licitante ou por membro da 

Comissão de Licitação exclusivamente na seção de abertura das propostas. 

 

 

11. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

11.1. Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Comercial serão recebidos, 

impreterivelmente, até a data e horário especificado, sendo que, após o encerramento 

do prazo para recebimento dos envelopes nenhum outro será recebido. Caso o prazo 

não seja suficiente, serão distribuídas senhas aos presentes. 

 

11.2. Após o encerramento do prazo para recebimento da documentação e das propostas, 

nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, 

acréscimos, substituições ou esclarecimentos à documentação apresentada, exceto 

promoção de diligência, a critério da Comissão Permanente de Licitação, destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 

 

11.3. Na data marcada para recebimento dos envelopes, a Comissão procederá, em sessão 

pública, à abertura dos Envelopes A, cujos documentos serão rubricados pelos seus 

membros e por representantes de licitantes presentes. 
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11.4. Na mesma sessão, serão rubricados, externamente, pelos membros da Comissão e por 

representantes presentes, os fechos dos Envelopes B e C, que permanecerão lacrados 

até as fases seguintes. 

 

11.5. Em seguida, serão examinados os documentos do Envelope A, devendo ser rejeitados, 

desde logo, os que contiverem emenda, rasura ou irregularidade que, a juízo da 

Comissão, possam comprometer sua autenticidade, suscitar duvida, omissão da 

contradição. 

 

11.6. Da sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também por 

representantes dos participantes, sendo que apenas um representante de cada empresa, 

devidamente credenciado, será admitido a manifestar-se durante a sessão. 

 

11.7. A análise da documentação e aferição de sua conformidade será efetuada internamente 

pela Comissão Permanente de Licitação, cujo resultado será publicado no órgão oficial 

do Estado - “Minas Gerais” - e comunicado via e-mail aos interessados, devidamente 

acompanhado da ata referente à deliberação, sendo aberta vista do processo durante o 

prazo legal para interposição de recurso de 05(cinco) dias úteis. 

 

11.8. Fica facultado aos participantes desistir expressamente do prazo recursal, nos termos 

da Lei. 

 

11.9. O julgamento da habilitação será efetuado a partir da comprovação do atendimento das 

exigências estabelecidas e serão inabilitadas por ato motivado, as empresas que não 

atenderem a qualquer das exigências. 

 

11.10. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes da licitação, devendo ser-lhe devolvidos os Envelopes B e C, fechados, 

após o encerramento da licitação com sua homologação. 

 

11.11. Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, o licitante não mais será excluído 

da licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato 

superveniente ou somente conhecido após o julgamento, e na conformidade de ato 

escrito e motivado da Comissão. 

 

11.12. Após transcorrido, sem interposição, o prazo de 05 (cinco) dias úteis destinados a 

recursos contra a habilitação ou inabilitação de licitantes ou após o julgamento dos 

eventualmente interpostos, será designada sessão pública para abertura dos envelopes 

de Proposta Técnica, para a qual serão convidados os participantes habilitados. 

 

11.13. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública encaminhada 

aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos Envelopes B, cuja 

documentação será imediatamente rubricada por seus membros e por representantes de 

licitantes presentes. 
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11.14. O julgamento da Proposta Técnica será efetuado internamente pela Comissão 

Permanente de Licitação, cujo resultado será publicado no órgão oficial do Estado - 

“Minas Gerais” - e comunicado via e-mail aos interessados, devidamente 

acompanhado da ata referente à deliberação, sendo aberta vista do processo durante o 

prazo legal para interposição de recurso de 05(cinco) dias úteis. 

 

11.15. Fica facultado aos participantes desistir expressamente do prazo recursal, nos termos 

da Lei. 

 

11.16. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de 

disposições do instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus 

quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em invólucro fechado 

e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expirem os 

prazos para interposição de recursos relativos a essa fase da licitação. 

 

11.17.  Não havendo interposição de recurso no prazo legal, ou decidido eventual recurso 

interposto, a Comissão comunicará aos licitantes, por e-mail, a data, a hora e o local 

em que será aberto o Envelope C, com a Proposta Comercial. 

 

11.18.  No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública encaminhada 

aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos Envelopes C, cuja 

documentação será imediatamente rubricada por seus membros e por representantes de 

licitantes presentes. 

 

11.19.  O julgamento da Proposta Comercial será efetuado internamente pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

11.20. Julgadas e classificadas as Propostas Comerciais e obtidas as Notas Finais, a Comissão 

publicará no Jornal Oficial do Estado - “Minas Gerais” o respectivo resultado, que será 

também comunicado por e-mail aos licitantes, sendo aberta vista do processo durante 

o prazo legal para interposição de recurso.   

 

11.21. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do prazo de 5 

(cinco) dias úteis para recurso.  

 

11.22. É faculdade da Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do julgamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

bem como a confirmar as informações e documentos juntados, vedada a juntada de 

documentação não apresentada na ocasião própria. 

 

11.23. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também, quando 

sessão pública, por representantes dos licitantes. 
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11.24.  Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, 

conforme disposto no § 6º, art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

11.25. A intimação dos atos de habilitação e julgamento das Propostas Técnica e Comercial, 

bem como do resultado do julgamento dos recursos interpostos, será feita mediante 

publicação na imprensa oficial do Estado – “Minas Gerais” e comunicação via e-mail 

aos interessados.  

 

11.26. A CODEPAR poderá, qualquer tempo, verificar a veracidade das informações e 

documentos, bem como visitar as instalações das empresas para verificar a exatidão 

das informações e declarações, sendo que qualquer inconformidade poderá acarretar a 

inabilitação/desclassificação da licitante. 

 

11.27. O recurso que cause alteração no julgamento da Comissão enseja a republicação do 

resultado e reabre o prazo recursal.  

 

11.28. Admite-se novo recurso apenas se fundamentado em novas razões ou novos 

argumentos agregados ao resultado em razão do julgamento do recurso anterior 

 

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAL E 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

12.1. Os critérios de julgamento das Propostas Técnicas e Comerciais são as estabelecidas 

nos itens 9 e 10, respectivamente. 

 

12.2. A Comissão de Licitação verificará a PROPOSTA COMERCIAL quanto a eventuais 

erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma seguinte:  

 

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso; 

b) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quantidade e o 

preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário; 

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 

produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade; 

d) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas; 

e) No caso de divergência entre o valor indicado em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o indicado por extenso. 

 

12.3. O preço total da proposta será ajustado pela CODEPAR, em conformidade com os 

procedimentos enumerados no subitem precedente para correção de erros meramente 
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formais. O valor resultante consistirá no preço-corrigido da PROPOSTA 

COMERCIAL. 

 

12.4. A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA COMERCIAL das licitantes 

habilitadas, desclassificando aquela que: 

 

a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou apresentá-

los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou 

b)  apresentar prazo de execução dos serviços objeto desta licitação diferente do 

estabelecido neste Edital; 

 

12.5. Será, ainda, desclassificada a juízo da Comissão e por ato motivado, a proposta que 

contiver preço incoerente, excessivo ou manifestamente inexequível, ou que não atenda 

as exigências deste edital, nos termos dos artigos 44 e 48, incisos I e II da Lei nº 

8.666/93; a que não se referir à integralidade do objeto, ou que contiver rasuras, 

emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem, capazes de 

dificultar o julgamento. 

 

12.6. No julgamento das propostas técnica e comercial, serão atribuídos pontos segundo os 

critérios e parâmetros eliminatórios e classificatórios estabelecidos no termo de 

referência (Anexo I), obtendo-se a pontuação final da participante, mediante o 

somatório das notas dadas a cada quesito.  

 

12.7. A classificação final das proponentes será feita de acordo com a soma das pontuações 

das propostas técnica e comercial, sendo vencedora a proposta com a maior pontuação 

final. 

 

12.8. Em caso de empate entre 2 (dois) ou mais interessados no processo de seleção, será 

considerado como primeiro critério de desempate a melhor nota da proposta técnica e, 

persistindo o empate, sorteio a ser realizado nos termos do edital. 

  

12.9. Persistindo o empate na classificação final, após verificada a norma de desempate 

estabelecidas acima, a Concorrência será decidida por sorteio, em sessão pública, para 

a qual serão todas as Licitantes convocadas.  

 

12.10. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá, ouvido o Diretor 

Presidente da CODEPAR, fixar para as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que tenham determinado a 

desclassificação. As novas propostas deverão ser apresentadas em ENVELOPES 

fechados, que serão recebidos em sessão pública, observando-se o procedimento de 

avaliação e julgamento estabelecido nos subitens anteriores. 
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12.11. No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 

solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

 

12.12. Sendo o montante mínimo determinado para investimento pelo gestor no FIP 

MINERAL o percentual de 5% aplicado sobre o capital comprometido de referência de 

R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o valor do objeto da licitação é de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

13.1. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, ou após a decisão dos 

recursos eventualmente interpostos, o resultado da licitação será submetido à 

homologação do Diretor Presidente da CODEPAR, para adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor. A autoridade competente homologará e adjudicará o objeto 

licitado à primeira classificada, se outra não for sua decisão, nos termos da Lei e deste 

Edital. 

 

13.2. A formalização do compromisso de investimento da CODEPAR no FIP MINERAL 

estará condicionada à aprovação do Conselho de Administração de sua controladora, a 

CODEMIG, sem o qual não será efetivado. A CODEPAR se reserva o direito de não 

realizar o investimento caso não obtenha a aprovação de seus órgãos de governança 

internos e de sua controladora. Nesse caso, a contratação do gestor será cancelada, sem 

qualquer prejuízo para a CODEPAR e/ou CODEMIG.  

 

13.3. Caso a CODEPAR opte pela realização do investimento, o contrato será celebrado 

com o licitante vencedor, em conformidade com este Edital, com a legislação aplicável 

e com a minuta dele integrante, salvo no caso de recusa justificada. 

 

13.4. A CODEPAR convocará o adjudicatário para assinar contrato, que obedecerá ao 

modelo integrante deste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação da 

licitação, prorrogáveis a seu pedido e a critério da CODEPAR, por mais 5 (cinco) 

dias, desde que a prorrogação seja solicitada ainda durante o prazo inicial, e quando 

houver motivo justificado. 

  

13.5. Convocado, na forma prevista neste edital, o adjudicatário que não comparecer no 

prazo e condições estabelecidos decairá do direito de contratação. 

 

13.6. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, por 

motivo considerado justo e acatado pela Comissão Permanente de Licitação, será 

convocado para exercer o mesmo direito, o licitante classificado em segundo lugar, 

nas mesmas condições da proposta vencedora. 
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13.7. Na hipótese de desistência ou recusa do licitante vencedor, o licitante que vier a ser 

convocado para assinar o contrato deverá aceitar, integralmente, os critérios 

econômicos propostos pelo vencedor. 

 

13.8. Ao licitante convocado e que não aceitar a contratação nas condições econômicas do 

primeiro adjudicatário, não se aplica o disposto no citado art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

 

13.9. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, decorrentes dos serviços, os quais não poderão, na hipótese de 

inadimplência do contrato, serem transferidos à responsabilidade da CODEPAR ou da 

CODEMIG. 

 

13.10. Pela inexecução do contrato, a CODEPAR aplicará à contratada multa graduada de 

conformidade à infração, na forma indicada nos incisos I, II, III e IV e parágrafos, do 

art. 87 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, como, também, as sanções 

previstas no art. 88 da supracitada Lei; 

 

13.11. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou 

incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização, nos termos do artigo 69 da Lei 

8.666 de 21 de junho de 1993.  

 

13.12. A contratada se obriga a não subcontratar os serviços objeto do Contrato. Na hipótese 

de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem execução por terceiros, a 

CODEPAR poderá, a seu único e exclusivo critério, autorizar a subcontratação, por 

escrito, ficando a contratada, relativamente ao objeto subcontratado, direta e 

solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação 

imediata das atividades da subcontratada, quando solicitada pela CODEPAR. No caso 

de subcontratação não será admitida a dedução do valor da retenção previdenciária. 

 

13.13. O licitante ou contratada ficará sujeito às penalidades na forma do artigo 87 da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

13.14. A CODEPAR exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do contrato 

cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos serviços 

efetuados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os que estiverem em desacordo com 

os termos do contrato ou processo licitatório. 

 

13.15. A publicação do extrato do contrato será feita pela CODEPAR na forma do parágrafo 

único, artigo 61 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

13.16. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:  

 

a) o Edital de Licitação; 
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b) a Proposta vencedora desta licitação;  

c) a Planilha de Preços da Adjudicatária.  

 

13.17. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código 

Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, à CODEPAR a 

ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.  

 

13.18. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta única e exclusiva da 

Contratada. 

 

13.19. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a CODEPAR e 

contratada serão feitos por escrito, não sendo aceitas quaisquer considerações verbais. 

 

14. DOS RECURSOS 

 

14.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições 

do art. 109 da Lei Federal n°. 8.666/93.  

 

14.2. A impugnação do Edital e de seus anexos deverá ser dirigida à Comissão Permanente 

de Licitação protocolada no Protocolo Geral da CODEMIG: 

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento 

da proposta objeto deste Edital; 

b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da 

proposta objeto deste Edital; 

 

14.3. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação que pré-qualificar ou não licitantes, 

caberá recurso administrativo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data da intimação do ato, com efeito suspensivo, no prazo de 05(cinco) dias úteis 

contados da intimação do ato ou da lavratura da ata.   

 

14.4. A interposição de recurso será comunicada pela Comissão aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do conhecimento do 

ato. Findo esse prazo, a Comissão poderá, também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

reconsiderar a sua decisão ou submeter o recurso, devidamente informado, à decisão 

do Diretor Presidente da CODEPAR, que será proferida no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados do recebimento. 

 

14.5. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração, se inicia ou 

corre sem que os autos do processo de licitação estejam com vista franqueada aos 

interessados. 
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14.6. Sem prejuízo de outras sanções legais, o licitante que, com dolo ou má-fé, interpuser 

recurso com objetivo meramente protelatório, ficará sujeito à exclusão do certame, por 

decisão motivada da Comissão Permanente de Licitação. 

 

14.7. O licitante que considerar, nos termos da legislação vigente, irregular qualquer das 

exigências apresentadas, poderá impugnar este edital, devendo, para tanto, protocolar 

documento nesse sentido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação. 

 

14.8. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante à CODEPAR o licitante 

que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar - depois da abertura dos envelopes 

com documentos de pré-qualificação -  falha ou irregularidade, hipóteses em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

14.9. Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, 

dirigidos ao Diretor Presidente da CODEPAR, aos cuidados da Comissão Permanente 

de Licitação a que se refere o Edital CONCORRÊNCIA 01/2017e protocolizados, 

devidamente identificados, na Portaria da CODEMIG no endereço indicado no 

preâmbulo.   

 

14.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital 

não será conhecido. 

 

14.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia de início 

(publicação e comunicação) e incluir-se-á o do vencimento. 

  

15. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

 

15.1. A CODEPAR poderá, por interesse público, decorrente de fatos supervenientes 

devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar a revogação da 

presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de 

terceiros, sempre mediante parecer escrito e devidamente fundamentado com base no 

parágrafo 1º, do Art. 49, da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 

de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59, da Lei nº 8.666/93. 

 

16. PRAZOS CONTRATUAIS 

 

16.1. Considerando as peculiaridades técnico-financeiras do FIP MINERAL, que 

estabelecem que o prazo de duração inicial é estimado em 10 (dez) anos, o prazo de 

vigência do contrato é de 10 (dez) anos, contados a partir da entrada em operação do 

fundo, que é posterior à publicação do extrato do contrato na imprensa oficial – 

“Minas Gerais”, ressalvado caso de revisão pela CODEPAR durante a fase de análise 
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gerencial e jurídica, oportunidade na qual também deverá ser revisto o prazo da 

duração contratual. 

  

16.2. A prorrogação do prazo previsto será admitida no prazo e condições aprovados pelos 

investidores. 

 

16.3. O prazo de duração do FIP MINERAL será subdividido em: (i) Período de 

Investimento de 3 (três) anos, contados a partir da entrada em operação do fundo e 

podendo ser prorrogado a critério dos investidores; (ii) Período de Desenvolvimento e 

Desinvestimento, que se inicia com o fim do Período de Investimento e se estende até 

a efetiva liquidação do FIP. 

 

16.4. O prazo de duração do FIP MINERAL foi estabelecido em razão da característica de 

longo prazo dos investimentos estimados para o fundo e poderá ser revisto pela 

CODEPAR durante a fase de Análise Gerencial e Jurídica. 

 

 

17. DA REMUNERAÇÃO DO GESTOR 

 

17.1. Para fins desse termo de referência, edital e propostas a serem submetidas, a taxa de 

administração engloba também a taxa de gestão, mencionada na Instrução CVM 578. 

 

17.2. A taxa de administração deverá cobrir exclusivamente os custos do gestor 

relacionados à prestação dos serviços de operação e manutenção do FIP MINERAL. 

 

17.3. A taxa de administração durante o Período de Investimento será aplicada sobre o 

capital comprometido. 

 

17.4. A taxa de administração durante o Período de Desenvolvimento e Desinvestimento 

será aplicada sobre o capital investido deduzido dos desinvestimentos e eventuais 

baixas contábeis. 

 

17.5. O próprio FIP MINERAL efetuará o pagamento dos custos do fundo, incluindo a taxa 

de administração, que será calculada com base em seu capital comprometido diário, 

considerando o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. 

 

17.6. O pagamento da taxa de administração será realizado no último dia útil do mês de 

referência e será devido a partir da data da primeira capitalização do FIP MINERAL. 

 

17.7. Também poderá ser paga pelo próprio FIP MINERAL uma taxa de performance, 

expressa em algarismo, calculada em taxa percentual, aplicada sobre distribuições que 

excederem o capital investido ajustado pelo IPCA e custo de oportunidade de 6%. 
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17.8. A taxa de performance, se devida, só será paga após o Período de Desenvolvimento e 

Desinvestimento do FIP MINERAL. 

 

17.9. A remuneração do gestor, seja a fixa (taxa de administração) ou variável (taxa de 

performance), será objeto de verificação durante a fase de Análise Gerencial e Jurídica 

e poderá ser revista caso os valores apresentados não estejam alinhados com as 

características do FIP MINERAL e com os padrões de mercado. 

 

17.10. As propostas comerciais devem considerar uma taxa de administração máxima de 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) e uma taxa de performance máxima de 20% (vinte 

por cento), valores estes definidos a partir de estudo detalhado de práticas de mercado 

feito por instituição independente. 

 

17.11. As propostas comerciais devem conter as demonstrações de resultado e fluxos de 

caixa projetados para o FIP MINERAL e para o gestor ao longo de 10 (dez) anos, em 

milhares de reais e em moeda constante. 

 

17.12. Nessas projeções, o fluxo de caixa acumulado do gestor (saldo residual no último 

ano), desconsiderando o pagamento relativo à taxa de performance, não deve ser 

superior a 0,1% (zero vírgula um por cento) do capital comprometido na Primeira 

Rodada de Investimento, o que equivale a R$ 100.000,00 reais (cem mil reais). 

 

17.13. Após o decurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data da Primeira Rodada de 

Investimento do FIP MINERAL, caso o fundo não tenha realizado no mínimo 3 (três) 

investimentos em companhias-alvo distintas, a taxa de administração percentual será 

reduzida em 50% (cinquenta por cento). 

 

17.14. Caso a meta estipulada no parágrafo anterior seja atingida durante os 12 (doze) meses 

subsequentes aos períodos findos nas respectivas datas de reavaliação, a taxa de 

administração voltará a ser devida em sua totalidade, porém sem caráter retroativo, a 

partir do mês subsequente ao envio, aos membros do Comitê de Investimentos, da 

comprovação do atingimento da referida meta. 

 

 

18. FONTE DE RECURSOS 

 

18.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de 

recursos próprios da CODEPAR, sem prejuízo do disposto no item 8.5 do termo de 

referência (Anexo I). 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO 
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19.1. A CODEPAR exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do contrato 

cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos serviços 

efetuados, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis. 

 

19.2. Os serviços executados e recebidos definitivamente, não excluirão a responsabilidade 

civil pela segurança, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro 

dos limites estabelecidos pela Lei e no instrumento contratual. 

 

19.3. O recebimento definitivo dos serviços desta licitação se dará mediante Termo 

Circunstanciado firmado pelo representante da CODEPAR, responsável pelo 

gerenciamento do contrato, na forma do artigo 73 da Lei 8.666/93. 

 

19.4. A CODEPAR poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em 

desacordo com os termos do contrato ou instrumento equivalente, sem que caiba 

qualquer indenização à contratada. 

  

20. DA RESCISÃO DO CONTRATO  

 

20.1. Poderá ocorrer a rescisão do contrato nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/93, no que for cabível e em consonância com as regras específicas instituídas 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM – para constituição e operação de 

Fundos de Investimento em Participações.  

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Antes da contratação, a qual deverá ser aprovada pela Diretoria da CODEPAR, a 

proposta vencedora do processo de seleção será objeto de análise gerencial e jurídica, de 

modo a verificar, dentre outros aspectos, a exequibilidade da proposta apresentada, cabendo 

ao vencedor o ônus de comprová-la.  

 

21.2. Adicionalmente, durante a referida análise gerencial e jurídica, a CODEPAR poderá 

solicitar documentos exigidos pela legislação e suas normas internas para a contratação do 

administrador/gestor, bem como quaisquer outros que julgar indispensáveis a esta análise. 

 

  

21.3. Deverão ser apresentados tantos documentos e atestados quantos forem necessários, e 

poderão ser efetuadas tantas diligências quantas forem necessárias, para confirmar os dados 

informados nas propostas. 

 

21.4. Caso não seja possível a confirmação das informações por falta de dados ou qualquer 

outro motivo alheio à vontade da CODEMIG, a empresa será automaticamente 

desclassificada. 
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21.5. Fica registrado que a Análise Gerencial e Jurídica não autoriza modificações 

relevantes em relação à proposta apresentada pelo vencedor no certame, como, por exemplo, 

alteração de equipe chave, mudança da estratégia de investimento, distribuição inadequada na 

remuneração da equipe do fundo, além de outras, sendo obrigatória a manutenção, no mínimo, 

das condições ofertadas. 

 

21.6. Serão convocados para a Análise Gerencial e Jurídica os classificados no certame, na 

ordem classificatória. 

 

21.7. Em caso de inviabilidade de contratação da primeira colocada, por ato motivado e 

garantida a ampla defesa, os classificados, na ordem de classificação, poderão ser convocados 

num prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da divulgação do resultado do certame para o 

procedimento de análise referido. 

 

21.8. O licitante que fizer afirmações falsas será inabilitado e estará sujeito à aplicação de 

sanção pela CODEMIG, que encaminhará denúncia sobre o fato aos órgãos competentes, para 

a adoção das providências cabíveis. 

 

21.9. Integram o presente: 

 ANEXO I – Termo de Referência; 

 ANEXO II – Estrutura para Apresentação da Proposta Técnica; 

 ANEXO III – Estrutura para Apresentação da Proposta Comercial; 

 ANEXO IV - Carta de Credenciamento; 

  ANEXO V - Declaração de Conhecimento das Especificações Técnicas e            

Concordância com os Termos do Edital e  anexos; 

 ANEXO VI – Declaração pessoal dos técnicos indicados; 

 ANEXO VII – Modelo de Termo de Declaração da empresa acerca da equipe técnica 

designada para a execução dos serviços; 

 ANEXO VIII - Modelo de declaração (ausência de impedimentos); 

 ANEXO IX – Modelo de declaração (art. 27 da Lei 8.666/93); 

 ANEXO X – Minuta de Contrato; 

 ANEXO XI – Minuta de Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio; 

 ANEXO XII – Modelo de Declaração de Capacidade de Investimentos; 

 ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Intenção de Investimentos; 

 ANEXO XIV – Modelo de Compromisso Firme de Investimento; 
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 ANEXO XV – Modelo de Compromisso de Constituição de Unidade de Atendimento; 

 ANEXO XVI – Modelo de Declaração de Veracidade e Outros Compromissos. 

     

21.10. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o dia do vencimento. 

 

21.11. O licitante é responsável pela fidelidade, completude e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

21.12. A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos especificados, 

desclassifica o interessado que não participará das fases subsequentes desta licitação. 

 

21.13. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação que, após lidas e 

aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes 

presentes. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

 

21.14. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes a presente licitação, serão 

disponibilizadas a todos na Sede da CODEMIG. 

 

21.15. Os documentos de HABILITAÇÃO, as PROPOSTAS TÉCNICAS e as PROPOSTAS 

COMERCIAIS apresentados pelo licitante vencedor, desde que não contrariem 

disposição deste Edital, constituirão parte integrante do contrato. No caso de 

divergência, prevalecerão os termos do contrato. 

  

21.16. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

anexos, pois a simples apresentação da documentação de habilitação e das 

PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS submete a licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento 

de qualquer pormenor. 

 

21.17. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, ou o contrato 

vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Fazenda 

Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte - do Estado de Minas Gerais, com 

exclusão de qualquer outro foro. 

 

21.18. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

21.19. A CODEPAR reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 

interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da documentação de habilitação ou 

das propostas técnicas e de preços, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar 
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qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, 

técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a indenização ou 

ressarcimento de qualquer natureza. 

 

Belo Horizonte – MG, 20 de ABRIL de 2017.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA – Presidente 
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1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste termo de referência instruir processo interno com a 

finalidade de selecionar no mercado empresa credenciada perante a Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) para constituir, operar e gerir o Fundo de Investimento 

em Participações Mineral (“FIP MINERAL”) com foco setorial em Mineração e 

Transformação Mineral e foco regional em Minas Gerais. 

 

1.2 Será escolhida a proposta mais vantajosa, em regime do tipo técnica e preço, nas 

condições estabelecidas em edital próprio. 
 

1.3 O FIP MINERAL será capitalizado pela subsidiária integral da Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (“CODEMIG”), a CODEMIG 

Participações S.A. (“CODEPAR”), bem como pelo gestor vencedor do certame e 

entidades por ele prospectadas. 
 
1.4 O FIP MINERAL será destinado exclusivamente a Investidores Profissionais, 

conforme definidos pelo artigo 9º-A da Instrução CVM 539 e nos termos da Instrução 

CVM 578, apresentada no Anexo III deste termo de referência. 
 

1.5 O FIP MINERAL será do segmento Fundo Restrito Tipo 2, nos termos do 

Código ABVCAP/ANBIMA (Associação Brasileira de Private Equity e Venture 

Capital/Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 

de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIPs (Fundos de Investimento 

em Participações) e FMIEEs (Fundos Mútuos de Investimento em Empresas 

Emergentes), refletindo em estrutura de governança detalhada em seção específica. 
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2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 O Estado de Minas Gerais, em seu Programa de Governo, estabeleceu eixos 

estratégicos de atuação, sendo um deles o de Desenvolvimento Produtivo, 

Científico e Tecnológico. 

 

2.2 Nesse eixo, a CODEMIG, diretamente ou por meio da CODEPAR, possui papel 

fundamental para viabilizar, em parceria com a iniciativa privada, uma série de 

soluções integradas e inovadoras com o objetivo de contribuir para o 

crescimento econômico sustentável do estado. 
 

2.3 A CODEMIG, conforme aprovação obtida perante seu Conselho de 

Administração, perante seu Conselho Fiscal e perante a Câmara de Coordenação 

de Empresas Estatais, reconheceu o setor de Mineração e Transformação 

Mineral como um dos segmentos prioritários e estratégicos para obtenção do 

mencionado desenvolvimento. 
 

2.4 Diante desse direcionamento estratégico, a CODEMIG pretende fomentar, por 

meio da CODEPAR, o desenvolvimento desse setor no estado através da 

estruturação e capitalização de um fundo de investimento regulado pela CVM. 
 

2.5 A escolha dessa modalidade de investimento mostra-se adequada ao passo que o 

fundo a ser constituído será capaz de reunir ativos que se enquadram nos eixos 

estratégicos estabelecidos pelo Estado, sob uma gestão profissionalizada e 

transparente, altamente regulada pela CVM e com determinação de regras 

avançadas de Governança Corporativa para as companhias investidas.  
 

2.6 Além disso, a modalidade de investimento escolhida permite que sejam atraídos 

novos investimentos para o estado através de captação no mercado de capitais, 

com potencial de multiplicação de recursos destinados ao fomento da economia 

por meio de outras fontes além das provenientes de entidades do governo.  

 

3. DA BASE LEGAL 

 

3.1 A iniciativa da CODEMIG de investir no setor de Mineração e Transformação 

Mineral através de um Fundo de Investimento em Participações (“FIP”) está de 

acordo com a legislação vigente, sendo amparada pelas seguintes leis:  

 

o Lei 10.793, de 2 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação), Artigo 19, 

incisos IX e X, que permite que União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação 

(“ICTs”) e suas agências de fomento promovam e incentivem a 

pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos 



 
 

Página 35 de 87 
 
 

inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de 

direito privado sem fins lucrativos através de fundos de investimento e 

fundos de participações. 

 

o Lei 22.257, de 27 de julho de 2016 (Reforma Administrativa de Minas 

Gerais), Artigos 185 e 186, os quais alteram a Lei 14.892, de 17 de 

dezembro 2003, permitindo à CODEMIG, dentre outras iniciativas: 
 

 realizar investimentos estratégicos em atividades, 

setores e empresas, inclusive o setor de 

mineração e metalurgia, que tenham grande 

potencial de assegurar de forma perene e 

ambientalmente sustentável o aumento da renda 

e do bem-estar social e humano de todos os 

mineiros; 

 participar em instituições e fundos financeiros 

legalmente constituídos; 

 realizar a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, a 

industrialização, a exploração, o escoamento da 

produção e qualquer outra forma de 

aproveitamento econômico de substância mineral 

ou hidromineral, direta ou indiretamente;  

 fomentar projetos nas áreas de ciência, 

tecnologia, pesquisa e inovação.  

 

3.2 Essa legislação reflete no Estatuto Social da CODEMIG, cujo Objeto inclui 

promover o desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais, mediante a 

atuação, de forma complementar, voltada para o investimento estratégico, 

especialmente em um rol de setores que contempla o de mineração e metalurgia 

(Art. 3º, parágrafo I do Estatuto Social, alterado conforme deliberação de 23 de 

janeiro de 2017). 

 

3.3 Para consecução deste objetivo, a CODEPAR precisará licitar a contratação de 

serviços técnicos envolvendo a constituição, operação e gestão de um FIP, 

constituído na forma da Instrução nº 578 da CVM, de 30 de agosto de 2016. 
 

3.4 O gestor será selecionado nos termos e condições aqui estabelecidos, e 

supletivamente, no que couber, pelas normas e princípios gerais do Direito, pela 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas pela 

Lei 8.883, de 9 de junho de 1994, pelos procedimentos estabelecidos para o 

Estado de Minas Gerais e pelas demais disposições legais e regulamentares 

vigentes e aplicáveis. 
 

4. DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
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4.1 O escopo de atuação do FIP MINERAL definido neste termo foi baseado em 

conceitos e pesquisas desenvolvidos por entidades com ampla experiência e 

conhecimento na indústria mineral, apresentadas no Anexo IV deste termo de 

referência, destacando-se: 

 

o “A indústria da mineração para o desenvolvimento do Brasil e a promoção 

da qualidade de vida do brasileiro”, desenvolvido pelo IBRAM (Instituto 

Brasileiro de Mineração) em 2014; 

 

o “Plano de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação no Setor de 

Mineração e Transformação Mineral – Inova Mineral”, lançado pelo 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e pela 

Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) em 2016; 

 

o “Plano Nacional de Mineração 2030 – Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral”, desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia 

(“MME”) em 2011; 

 

o “Projetos Minerais Estratégicos”, apresentado pela CPRM (Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais) em 2013. 

 

4.2 O Plano Nacional de Mineração 2030 (MME, 2011) apresenta o conceito de 

minerais estratégicos referindo-se a recursos minerais escassos, essenciais ou 

críticos para o país.  

 

4.3 Essa situação pode ocorrer quando há uma forte dependência de importações 

para suprimento de setores fundamentais para a economia, como no caso dos 

recursos minerais utilizados para a fabricação de fertilizantes.  
 

4.4 Também são considerados estratégicos os minerais “portadores do futuro”, de 

alto valor unitário, que devem ter sua importância elevada nas próximas décadas 

por sua aplicação em produtos de alta tecnologia, como na energia verde 

(turbinas eólicas e células fotovoltaicas), carros elétricos, ímãs permanentes de 

alto rendimento e supercondutores. 
 

4.5 Outra circunstância é aquela em que o país apresenta vantagens comparativas em 

determinados recursos minerais, sendo player global ou exportador, com forte 

impacto em sua economia e na geração de conteúdo nacional.  
 

4.6 Um mesmo mineral pode ser considerado estratégico por se enquadrar em mais 

de uma dessas circunstâncias. 
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4.7 Dentro desse contexto, a tese de investimentos do FIP MINERAL deve ser 

baseada nas áreas de atuação detalhadas nas seções a seguir. 

 

4.7.1 Atividades de PD&I 

 

o Desenvolvimento de produtos e aplicações inovadoras baseadas 

substancialmente nas propriedades de minerais estratégicos, em especial 

tecnologias de manufatura aditiva e/ou avançada. 

o Aprimoramento de serviços e processos produtivos sustentáveis para melhor 

aproveitamento e uso mais eficiente de insumos e energia. 

o Tecnologias de redução de impacto ambiental e mitigação de riscos 

ambientais. 

o Tecnologias para otimização do uso e recuperação da água, resíduos e 

contaminantes nos processos. 

o Novos sistemas e tecnologias para construção, monitoramento e controle de 

barragens. 

o Novas técnicas para fechamento de mina e reabilitação de áreas degradadas. 

 

4.7.2 Exploração e produção de minerais estratégicos 

 

o Prospecção, lavra, beneficiamento, transformação, logística, produção de 

ligas, desenvolvimento de aplicações e comercialização de: 

 

a) Minerais relativamente abundantes e/ou essenciais para o saldo 

comercial: ferro, alumínio (bauxita), níquel, manganês, magnésio, 

vermiculita, cromo, estanho, rochas ornamentais, ouro, caulim. 

b) Minerais portadores do futuro: cobalto, grafita, lítio, metais do 

grupo da platina, molibdênio, nióbio, silício (grau solar), tálio, 

tântalo, terras raras, titânio, vanádio. 

c) Minerais com alta dependência externa: potássio, fosfato, carvão 

metalúrgico, enxofre, zinco. 

    

o Outros minerais estratégicos, como cobre, índio, gálio, calcário, talco, 

diamante industrial, tungstênio, diatomito, berílio e zircônio, podem 

complementar a tese de investimento do FIP em função do conhecimento, 

experiência e perspectiva do licitante. 

 

4.7.3 Serviços especializados e soluções tecnológicas para a cadeia 

produtiva 

 

o Engenharia, geologia, serviços em campo, automação e controle, reparos e 

reformas, suporte técnico e treinamento. 
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o Projeto, desenvolvimento e implantação de soluções para melhoria de 

eficiência no setor, envolvendo máquinas, equipamentos e sistemas. 

o Projeto, desenvolvimento e implantação de soluções para redução de 

impacto ambiental no setor, incluindo coleta, logística, processamento, 

reciclagem e recuperação. 

 

4.8 O FIP MINERAL deverá participar do processo decisório das companhias 

investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na 

sua gestão, notadamente através da indicação de membros do Conselho de 

Administração e por outras modalidades previstas na Instrução CVM 578. 

 

4.9 Espera-se que os investimentos viabilizados pela constituição do FIP MINERAL 

contribuam para a melhoria do grau de competitividade, inovação e 

sustentabilidade das cadeias produtivas da indústria de mineração no estado, e 

outras cadeias a montante e a jusante, além da mitigação de riscos ambientais e 

melhoria da balança comercial.  
 

5. DO PRAZO DE DURAÇÃO 

 

5.1 O FIP MINERAL deverá ter o prazo de duração estimado em 10 (dez) anos, 

prorrogáveis na forma, prazo e condições aprovadas pelos investidores, por 

maioria qualificada, conforme deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.  
 

5.2 O prazo de duração do FIP MINERAL será subdividido em: (i) Período de 

Investimento de 3 (três) anos, contados a partir da entrada em operação do fundo 

e podendo ser prorrogado a critério dos investidores; (ii) Período de 

Desenvolvimento e Desinvestimento, que se inicia com o fim do Período de 

Investimento e se estende até a efetiva liquidação do FIP. 
 

5.3 O prazo de duração do FIP MINERAL foi estabelecido em razão da 

característica de longo prazo dos investimentos estimados para o fundo. 

 

6. DA PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO 

 

6.1 Em seu primeiro fechamento (“Primeira Rodada de Investimentos”), o FIP 

MINERAL deverá contar com patrimônio comprometido de, no mínimo, R$ 

100.000.000,00 (cem milhões de reais), incluídos os custos de estruturação e 

manutenção do fundo. 
 

6.2 No caso de realização de rodadas adicionais de investimentos (“Rodadas 

Adicionais de Investimentos”), estima-se que o capital investido do FIP 

MINERAL poderá chegar a, no máximo, R$ 500.000.000,00 (quinhentos 

milhões de reais) de patrimônio comprometido total. 
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6.3 O capital investido máximo mencionado é apenas indicativo para formação e 

comparação das propostas, o que não impede que o patrimônio total do fundo 

seja superior a este montante, desde que haja aprovação do investimento 

adicional pelos investidores. 
 

6.4 O gestor deverá envidar seus melhores esforços para sucesso na captação de 

outros investidores profissionais, conforme definição da CVM, para o FIP 

MINERAL, assim como colocação de suas cotas no mercado de capitais, 

nacional ou internacional. 
 
6.5 Cada investidor efetuará as integralizações de sua parte do capital do FIP MINERAL até 

o limite de seu compromisso de investimento e de acordo com o fluxo de chamadas de 
capital que será previamente aprovado pelos investidores. 

 

7. DAS CONDIÇÕES PARA INTEGRALIZAÇÕES 

 

7.1 Na Primeira Rodada de Investimentos: 

 
7.1.1 O gestor deverá apresentar compromisso firme, de sua parte, de subscrição 
de cotas do FIP MINERAL no valor equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) 
do valor do patrimônio comprometido do fundo na Primeira Rodada de 
Investimentos (R$ 5.000.000,00 reais – cinco milhões de reais). 
 
7.1.2 O gestor deve apresentar uma declaração confirmando sua capacidade de 
investir no FIP MINERAL o montante indicado na proposta e detalhando a maneira 
como esse recurso será angariado, ou sua origem, não podendo esta ser sua receita 
obtida com a taxa de administração. 
 
7.1.3 O gestor também deve apresentar em sua proposta cartas com formalizações 
de (i) intenções e (ii) compromissos firmes de investimento de outros investidores 
profissionais que prospectar, utilizando os modelos apresentados em anexo ao 
edital. 

 
7.1.4 As cartas com formalizações de intenções demonstram o interesse de 
investimento de potenciais investidores no FIP MINERAL. 
 
7.1.5 As cartas com formalizações de compromissos firmes demonstram a 
obrigação inequívoca, irrevogável e irretratável da realização de um determinado 
volume de investimentos pelo investidor no FIP MINERAL. 

 
7.1.6 Nessas cartas, deve constar pelo menos a identificação completa do 
investidor, do gestor licitante, do FIP MINERAL e da CODEPAR, além do valor total 
do investimento, em algarismos e por extenso. 
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7.1.7 Além disso, nelas deve ficar explícito que (i) o valor será integralizado em 
moeda corrente nacional, por meio de transferência eletrônica disponível, de 
acordo com prazos, termos e condições previstos no Regulamento do FIP MINERAL, 
no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimento, a serem celebrados, 
(ii) o investidor é profissional, capaz de assumir os riscos e ciente de que não há 
garantias sobre as aplicações, (iii) houve acesso às informações necessárias e 
suficientes para a tomada de decisão de investimento, em especial o objetivo e 
política de investimento do FIP MINERAL, (iv) os recursos utilizados na 
integralização não serão oriundos de quaisquer práticas que possam ser 
consideradas como crimes previstos na legislação relativa à política de prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro, e (v) os signatários possuem plenos poderes e 
capacidade e estão devidamente autorizados a celebrar o instrumento e a cumprir 
com todas as obrigações nele previstas. 

 
7.1.8 Nessa primeira rodada, serão desconsideradas intenções e compromissos 
firmes, do gestor ou outros investidores, baseadas na integralização de 
participações acionárias e outros ativos não-monetários. 
 
7.1.9 A CODEPAR será o investidor âncora do FIP MINERAL e terá o direito de 
subscrever cotas e/ou firmar compromisso de investimento no montante aprovado 
pelo Conselho de Administração de sua controladora, a CODEMIG. 

 

7.2 Nas Rodadas Adicionais de Investimentos 

 

7.2.1 O Regulamento deverá prever que, dentro do Período de Investimento, os 
investidores poderão optar pelo aumento do patrimônio comprometido total do 
FIP MINERAL, na forma das Rodadas Adicionais de Investimentos. 
 
7.2.2 Nessas rodadas adicionais, a integralização das cotas subscritas poderá ser 
realizada por meio de (i) aportes de ativos que se enquadrem na política de 
investimento do FIP MINERAL, e/ou (ii) aportes em dinheiro. 

 
7.2.3 A efetivação dessas integralizações depende de aprovação em Assembleia 
Geral de Cotistas e de metodologia, condições e critérios que serão estabelecidos 
oportunamente no Regulamento. 

 

7.3 Pela CODEPAR 

 
7.3.1 A formalização do compromisso de investimento da CODEPAR no FIP 
MINERAL estará condicionada à aprovação do Conselho de Administração de sua 
controladora, a CODEMIG, sem o qual não será efetivado. 
 
7.3.2 A CODEPAR se reserva o direito de não realizar o investimento caso não 
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obtenha a aprovação de seus órgãos de governança internos e de sua controladora. 
Nesse caso, a contratação do gestor será cancelada, sem qualquer prejuízo para a 
CODEPAR e/ou CODEMIG. 

 

8. DA REMUNERAÇÃO DO GESTOR 

 

8.1 Para fins desse termo de referência, edital e propostas a serem submetidas, a taxa de 
administração engloba também a taxa de gestão, mencionada na Instrução CVM 578. 
 

8.2 A taxa de administração deverá cobrir exclusivamente os custos do gestor relacionados 
à prestação dos serviços de operação e manutenção do FIP MINERAL, e ser suficiente 
para esse propósito. 
 

8.3 A taxa de administração durante o Período de Investimento será aplicada sobre o 
capital comprometido. 

 
8.4 A taxa de administração durante o Período de Desenvolvimento e Desinvestimento 

será aplicada sobre o capital investido deduzido dos desinvestimentos e eventuais 
baixas contábeis. 

 
8.5 O próprio FIP MINERAL efetuará o pagamento dos custos do fundo, incluindo a taxa de 

administração, que será calculada com base em seu capital comprometido diário, 
considerando o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. 

 
8.6 O pagamento da taxa de administração será realizado no último dia útil do mês de 

referência e será devido a partir da data da primeira capitalização do FIP MINERAL. 
 
8.7 Também poderá ser paga pelo próprio FIP MINERAL uma taxa de performance, 

expressa em algarismo, calculada em taxa percentual, aplicada sobre distribuições que 
excederem o capital investido ajustado pelo IPCA e custo de oportunidade de 6%. 

 
8.8 A taxa de performance, se devida, só será paga após o Período de Desenvolvimento e 

Desinvestimento do FIP MINERAL. 
 
8.9 A remuneração do gestor, seja a fixa (taxa de administração) ou variável (taxa de 

performance), será objeto de verificação durante a fase de Análise Gerencial e Jurídica 
e poderá ser revista caso os valores apresentados não estejam alinhados com as 
características do FIP MINERAL e com os padrões de mercado, conforme condição 
adotada por outras instituições, como o BNDES, na estruturação de seus fundos 
(Anexo V deste documento). 

 
8.10 As propostas comerciais devem considerar uma taxa de administração máxima de 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) e uma taxa de performance máxima de 20% (vinte 
por cento), valores estes definidos a partir de estudo detalhado de práticas de 
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mercado feito por instituição independente, conforme Anexo V deste documento. 
 
8.11 As propostas comerciais devem conter as demonstrações de resultado e fluxos de 

caixa projetados para o FIP MINERAL e para o gestor ao longo de 10 (dez) anos, em 
milhares de reais e em moeda constante. 

 
8.12 Nessas projeções, o fluxo de caixa acumulado do gestor (saldo residual no último ano), 

desconsiderando o pagamento relativo à taxa de performance, não deve ser superior a 
0,1% (zero vírgula um por cento) do capital comprometido na Primeira Rodada de 
Investimento, o que equivale a R$ 100.000,00 reais (cem mil reais), o que se justifica 
pelo que consta no item 8.2. 

 
8.13 Após o decurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data da Primeira Rodada de 

Investimento do FIP MINERAL, caso o fundo não tenha realizado no mínimo 3 (três) 
investimentos em companhias-alvo distintas, a taxa de administração percentual será 
reduzida em 50% (cinquenta por cento), em linha com condição adotada por outras 
instituições, como o BNDES, na estruturação de seus fundos (Anexo V deste 
documento). 

 
8.14 Caso a meta estipulada no parágrafo anterior seja atingida durante os 12 (doze) meses 

subsequentes aos períodos findos nas respectivas datas de reavaliação, a taxa de 
administração voltará a ser devida em sua totalidade, porém sem caráter retroativo, a 
partir do mês subsequente ao envio, aos membros do Comitê de Investimentos, da 
comprovação do atingimento da referida meta. 

 

9. DOS ENCARGOS ORDINÁRIOS DE MANUTENÇÃO 

 
9.1 Constituem encargos ordinários de manutenção do FIP MINERAL as seguintes 

despesas, em rol não exaustivo:  

 
o taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais que 

recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do fundo; 

 
o despesas de constituição do fundo, como taxa de abertura de conta, 

despesas com cartório, taxa de registro junto à ABVCAP/ANBIMA, demais 
registros necessários junto à CVM, taxas de estruturação/implantação 
cobradas pelos prestadores de serviços do fundo, e despesas de liquidação 
do fundo; 

 
o despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários 

e periódicos, a serem previstas no Regulamento e na regulamentação; 

 
o despesas com correspondência do interesse do fundo, inclusive 

comunicações aos cotistas; 
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o despesas com registros cartoriais; 

 
o honorários e despesas dos auditores encarregados da auditoria anual das 

demonstrações contábeis do fundo; 

 
o taxa de custódia, escrituração e controladoria dos valores mobiliários e 

outros ativos integrantes da carteira do fundo; 

 
o despesas, desde que inerentes à contratação de terceiros para prestar 

serviços legais, fiscais, contábeis, técnicos e de consultoria especializada, 
relacionada às atividades do fundo, incluindo a contratação de serviços de 
diligências, negociação de acordo de acionistas e formalização das 
transações de investimento e pareceres técnicos acerca das tecnologias 
desenvolvidas pelas companhias-alvo e investidas, desde que 
correspondentes a propostas de investimento previamente aprovadas pelo 
comitê de investimentos. 

 
9.2 Os encargos ordinários, previstos em orçamento e pagos diretamente pelo FIP 

MINERAL, não serão descontados da taxa de administração devida, o que deve refletir 
nas propostas comerciais enviadas. 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

10.1 Não será considerada como cessão ou subcontratação a contratação pelo fundo 

de empresas especializadas e autorizadas para a prestação de serviços essenciais ao 

fundo não relacionados às atividades de gestão dos ativos. 
 

10.2 Dentre esses serviços, destacam-se os de custódia, escrituração, contabilidade, 

advogados, auditoria, controladoria, distribuição e administração do fundo. 

 

11. DA GOVERNANÇA 

 
11.1 O FIP MINERAL deve considerar diferentes empresas para a atividade de gestão da 

carteira (“Gestor”) e a de administração fiduciária do fundo (“Administrador”), 
conforme definições da Instrução CVM 578. 
 

11.2 Sem prejuízo de outras obrigações que venham a ser estabelecidas no Regulamento, 
constituem obrigações básicas do gestor do FIP MINERAL: 

 
o prospectar, selecionar, negociar e propor ao Comitê de Investimentos 

negócios para a carteira do fundo segundo a política de investimento 
estabelecida no respectivo Regulamento; 

 
o executar as transações de investimento e desinvestimento, na forma 
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autorizada pelo Comitê de Investimentos e de acordo com a política de 
investimentos do FIP MINERAL; 

 
o representar o FIP MINERAL, na forma da legislação aplicável, perante as 

companhias investidas e monitorar os investimentos do fundo, mantendo 
documentação hábil para demonstrar tal monitoramento; 

 
o contratar, seguindo política interna para seleção, prestadores de serviço 

habilitados para as demais atividades previstas, incluindo no contrato a 
descrição das atividades exercidas por cada uma das partes e a obrigação 
de cumprir suas tarefas em conformidade com as normas e regulação. 

 
o executar de forma coordenada com as atividades de administração a 

comunicação com os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho 
de Supervisão e do Comitê Técnico, quando for o caso; 

 
o enviar todas as informações relativas a negócios realizados pelo FIP 

MINERAL ao administrador do fundo; 
 
o manter documentação hábil para que se verifique como se deu o seu 

processo decisório relativo à composição da carteira do FIP MINERAL, 
independentemente da classificação adotada pelo fundo; 

 
o manter equipe de gestão e pessoas chave do FIP MINERAL alocadas 

fisicamente em Minas Gerais; 
 

o seguir condições e requisitos de governança para o FIP MINERAL 
apresentados em edital. 

 
11.3 Conforme classificação de Fundo Restrito Tipo 2, nos termos do Código 

ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIPs e FMIEEs, 
a estrutura de governança do FIP MINERAL deve contemplar a existência de um comitê 
de investimentos composto apenas por membros indicados pelo gestor. 

 
11.4 Além disso, a estrutura de governança do FIP MINERAL deve contemplar um conselho 

de supervisão com assento para membros indicados por seus principais investidores. 
 
11.5 A estrutura de governança pode contemplar a formação de um comitê técnico 

composto por especialistas do setor de mineração e transformação mineral. 

 

12. DAS PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL 

 
12.1 A proposta técnica deve ser apresentada em 1 (uma) via eletrônica entregue em pen 

drive e 1 (uma) via idêntica em meio físico, em papel timbrado da licitante, no formato 
A4, com todas as folhas assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante 



 
 

Página 45 de 87 
 
 

legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituído. 
 

12.2 A proposta técnica deve ser apresentada por meio do preenchimento de todas as 
tabelas do Anexo I deste documento, registrando nos devidos campos uma referência 
a documentos comprobatórios, que devem ser anexados. 

 
12.3 A proposta comercial deve ser apresentada em 1 (uma) via eletrônica entregue em pen 

drive e 1 (uma) via idêntica em meio físico, em papel timbrado da licitante, no formato 
A4, com todas as folhas assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante 
legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituído. 

 
12.4 A proposta comercial deve ser apresentada por meio do preenchimento de todas as 

tabelas do Anexo II deste documento, registrando nos devidos campos uma referência 
a documentos comprobatórios, que devem ser anexados. 

 
12.5 As propostas técnica e comercial devem ser redigidas com clareza e de maneira 

metódica e racional, de modo a oferecer fácil compreensão. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

 
13.1 Poderão participar da seleção os gestores que atendam, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: 

 

o ser do ramo pertinente ao objeto licitado; 

 

o ser empresa nacional, ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil; 

 

o satisfazer os requisitos da Lei nº 8.666/93; 

 

o ter em seu objeto social o exercício de administração ou gestão de 

recursos de terceiros ou de fundos de investimento em participações; 
 

o ter autorização pela CVM para o exercício da atividade de gestão de 

fundos de investimento em participações; 

 

o atender aos requisitos adiante relacionados, relativos ao processo de 

seleção e qualificação técnica. 
 
13.2 Empresas estrangeiras devem, de igual forma, atender aos requisitos exigidos para 

empresas nacionais, acatando, ainda, o estipulado no parágrafo 4º, do artigo 32 da Lei 
8.666/93. 
 

13.3 Licitantes que não possuam sede, escritório ou unidade de atendimento em Minas 
Gerais devem formalizar declaração afirmando que se comprometem a constituir pelo 
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menos unidade de atendimento em Minas Gerais, caso vençam o certame, o que se 
justifica pelo foco regional do FIP MINERAL e pela missão da CODEMIG de fomentar o 
desenvolvimento econômico do estado. 
 

13.4 Licitantes devem formalizar declaração afirmando que valores e informações 
apresentados nas propostas são verdadeiros e que toda a documentação 
comprobatória está disponível para diligências. 

 

14. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

 

14.1 Em razão da natureza dos serviços e da admissão, pela CVM, da realização das 

atividades em cogestão, poderá ser admitida a participação mediante consórcio 

de gestores. 

 

14.2 Nessa situação, para avaliação das propostas técnicas, nos critérios que 

envolverem valores monetários, a informação para pontuação será obtida a partir 

da média das informações de cada gestor ponderada pela participação de cada 

gestor na sociedade de propósitos específicos que representa o consórcio. 
 

14.3 Ainda a respeito da avaliação das propostas técnicas, nos critérios que 

envolverem valores não-monetários, a informação para pontuação será obtida a 

partir da soma das informações de cada gestor participante do consórcio. 
 

15. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

15.1 Situações que culminam na eliminação da proposta 

 
15.1.1 Proposta que considere equipe de gestão e pessoas chave do FIP MINERAL 
alocadas fisicamente em outra Unidade da Federação que não seja Minas Gerais. 
 
15.1.2 Estrutura de governança proposta para o FIP MINERAL diferente das 
condições e requisitos apresentados em edital. 
 
15.1.3 Ausência de declarações e documentos comprobatórios solicitados em edital. 
 
15.1.4 Taxa de administração proposta superior a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 
do capital comprometido no Período de Investimento, ou do capital investido 
(deduzido dos desinvestimentos e eventuais baixas contábeis) no Período de 
Desenvolvimento e Desinvestimento. 
 
15.1.5 Taxa de performance proposta superior a 20% (vinte por cento), aplicada 
sobre distribuições que excederem o capital investido ajustado pelo IPCA e custo de 
oportunidade de 6%, paga, se aplicável, após término do Período de Desenvolvimento 
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e Desinvestimento. 
 
15.1.6 Inviabilidade de manutenção da estrutura do gestor apenas com a 
remuneração projetada decorrente da taxa de administração proposta, demonstrada a 
partir da análise das projeções de fluxo de caixa enviadas na proposta comercial, o que 
se justifica pelo que consta no item 8.2. 
 
15.1.7 Saldo residual projetado do gestor (fluxo de caixa projetado acumulado no 
último ano, desconsiderando o pagamento relativo à taxa de performance) superior a 
0,1% (zero vírgula um por cento) do capital comprometido na Primeira Rodada de 
Investimento, o que equivale a R$ 100.000,00 reais (cem mil reais), demonstrado a 
partir da análise das projeções de fluxo de caixa enviadas na proposta comercial. 
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15.2 Critérios classificatórios 

 
15.2.1 A atribuição de pontos às propostas técnicas ocorrerá de acordo com os critérios de avaliação apresentados nas 
tabelas 1 e 2, a seguir: 

 

Tabela 1 – Critérios de avaliação da proposta técnica – 1ª parte 

 
Dimensão de 

avaliação 
Critério de avaliação Critério de pontuação 

Pontuação 

máxima 

Sumário da 

experiência do 

gestor 

(conforme item 

B3 do Anexo I) 

Quantidade de FIPs/FMIEEs (co)geridos com operações nos últimos 10 anos ou 

atualmente sob gestão 

2 pontos para cada 

FIP/FMIEE (co)gerido 
6 pontos 

Investimentos realizados através dos FIPs/FMIEEs (co)geridos nos últimos 10 

anos (R$ mil; soma simples) 

1 ponto para cada R$ 25 

milhões completos em 

investimentos 

5 pontos 

Desinvestimentos realizados através dos FIPs/FMIEEs (co)geridos nos últimos 

10 anos (R$ mil; soma simples) 

1 ponto para cada R$ 25 

milhões completos em 

desinvestimentos 

5 pontos 

Quantidade de prêmios recebidos pela atividade de gestão de FIPs/FMIEEs nos 

últimos 10 anos 

1 ponto para cada prêmio 

comprovado 
3 pontos 

Sumário da 

equipe 

executiva 

dedicada ao FIP 

MINERAL 

(conforme item 

C2 do Anexo I) 

Quantidade de membros identificados 
1 ponto para cada membro 

identificado 
5 pontos 

Percentual médio de dedicação do tempo útil ao FIP MINERAL ao longo de toda 

a sua existência (média simples dos membros) 

1 ponto para cada 20 pontos 

percentuais completos de 

dedicação 

5 pontos 

Tempo médio (em anos) de experiência, por pessoa, em atividades voltadas para 

FIPs/FMIEEs e mercado de capitais (média simples dos membros) 

0,2 ponto para cada ano de 

experiência comprovado 
2 pontos 

Tempo médio (em anos) de experiência, por pessoa, em atividades voltadas para 

a tese de investimento do FIP MINERAL (média simples dos membros) 

0,2 ponto para cada ano de 

experiência comprovado 
2 pontos 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), 

reconhecidos pelo MEC, em áreas de conhecimento relacionadas a 

administração, economia, finanças e contabilidade (soma simples dos títulos dos 

membros) 

0,2 ponto para cada título 

comprovado 
2 pontos 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), 

reconhecidos pelo MEC, em áreas de conhecimento relacionadas à tese de 

investimento do FIP MINERAL (soma simples dos títulos dos membros) 

0,2 ponto para cada título 

comprovado 
2 pontos 
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Tabela 2 – Critérios de avaliação da proposta técnica – 2ª parte 

 
Dimensão de 

avaliação 
Critério de avaliação Critério de pontuação 

Pontuação 

máxima 

Sumário dos 

integrantes de 

outras 

instâncias do 

FIP MINERAL 

(conforme item 

C3 do Anexo I) 

Quantidade de membros identificados 
1 ponto para cada membro 

identificado 
5 pontos 

Percentual de dedicação do tempo útil ao FIP MINERAL ao longo de toda a sua 

existência (média simples dos membros) 

1 ponto para cada 20 pontos 

percentuais completos de 

dedicação 

5 pontos 

Tempo (em anos) de experiência em atividades voltadas para FIPs/FMIEEs e 

mercado de capitais (média simples dos membros) 

0,2 ponto para cada ano de 

experiência comprovado 
2 pontos 

Tempo (em anos) de experiência em atividades voltadas para a tese de 

investimento do FIP MINERAL (média simples dos membros) 

0,2 ponto para cada ano de 

experiência comprovado 
2 pontos 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), 

reconhecidos pelo MEC, em áreas de conhecimento relacionadas a 

administração, economia, finanças e contabilidade (soma simples dos títulos dos 

membros) 

0,2 ponto para cada título 

comprovado 
2 pontos 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), 

reconhecidos pelo MEC, em áreas de conhecimento relacionadas à tese de 

investimento do FIP MINERAL (soma simples dos títulos dos membros) 

0,2 ponto para cada título 

comprovado 
2 pontos 

Sumário da 

perspectiva de 

integralização 

adicional na 

Primeira 

Rodada de 

Investimentos 

(conforme item 

D2 do Anexo I) 

Comprometimento de recursos financeiros do gestor (percentual sobre o capital 

de R$ 100 milhões) 

1 ponto para cada ponto 

percentual completo acima 

do mínimo de 5% 

7 pontos 

Quantidade de cartas de intenção com especificação do valor financeiro 
1 ponto para cada carta de 

intenção 
5 pontos 

Valor total constante nas cartas de intenção de investimento (R$ mil) 

1 ponto para cada R$ 25 

milhões completos em 

intenções 

5 pontos 

Quantidade de cartas com compromissos firmes de investimento 
1 ponto para cada carta de 

compromisso firme 
5 pontos 

Valor total dos compromissos firmes de investimento (R$ mil) 

5 pontos para cada R$ 25 

milhões completos em 

compromissos 

25 pontos 
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15.2.2 A atribuição de pontos às propostas comerciais ocorrerá de acordo com os critérios de avaliação apresentados na 
tabela 3, a seguir: 

 

Tabela 3 – Critérios de avaliação da proposta comercial 

 
Dimensão de avaliação Critério de avaliação Faixa de valores Critério de pontuação 

Taxa de administração no 
Período de Investimento 
(conforme item B1 do 
Anexo II) 

Capital comprometido de R$ 
100 milhões 

Entre 2,01% e 2,5% 1 pontos 

Entre 1,51% e 2% 2 pontos 

Entre 1,01% e 1,5% 3 pontos 

Menor ou igual a 1% 4 pontos 

Faixas adicionais de capital comprometido 
1 ponto adicional para a menor taxa de 
administração em cada faixa adicional 

Taxa de administração no 
Período de 
Desenvolvimento e 
Desinvestimento, aplicada 
sobre cada faixa do capital 
investido, descontados os 
desinvestimentos e baixas 
(conforme item B2 do 
Anexo II) 

Capital investido (descontados 
os desinvestimentos e baixas) 
de R$ 100 milhões 

Entre 2,01% e 2,5% 1 pontos 

Entre 1,51% e 2% 2 pontos 

Entre 1,01% e 1,5% 3 pontos 

Menor ou igual a 1% 4 pontos 

Faixas adicionais de capital investido (descontados os 
desinvestimentos e baixas) 

1 ponto adicional para a menor taxa de 
administração em cada faixa adicional 

Taxa de performance e 
custos do FIP MINERAL 
(conforme item B3 do 
Anexo II) 

Taxa de performance, aplicada sobre distribuições que 
excederem o capital investido, ajustado pelo IPCA e custo de 
oportunidade de 6%, paga, se aplicável, após término do 
Período de Desenvolvimento e Desinvestimento 

1 ponto adicional para as propostas que 
apresentarem a menor taxa de performance 

Custo total de constituição, estruturação e manutenção do 
FIP MINERAL, em R$ mil (soma simples dos valores não 
cobertos pela taxa de administração ao longo de toda a 
duração do fundo, conforme seção 10 do termo de 
referência) 

1 ponto adicional para as propostas que 
apresentarem o menor custo total de 
constituição, estruturação e manutenção 
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16. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
16.1 A Comissão de Seleção classificará as propostas seguindo os critérios constantes no 

edital e subsidiariamente às normas, princípios gerais do direito, pela Lei Federal nº 
8.666/93, especialmente a modalidade “Técnica e Preço”, e pelos procedimentos 
estabelecidos para o Estado de Minas Gerais.  

 
16.2 No julgamento das propostas técnica e de preço, serão atribuídos pontos segundo os 

critérios e parâmetros eliminatórios e classificatórios estabelecidos neste termo de 
referência, obtendo-se a pontuação final da participante, mediante o somatório das 
notas dadas a cada quesito.  

 
16.3 A classificação final das proponentes será feita de acordo com a soma das pontuações 

das propostas técnica e de preço, sendo vencedora a proposta com a maior pontuação 
final. 

 
16.4 Em caso de empate entre 2 (dois) ou mais interessados no processo de seleção, será 

considerado como primeiro critério de desempate a melhor nota da proposta técnica 
e, persistindo o empate, sorteio a ser realizado nos termos do edital. 

 

17. DA ANÁLISE GERENCIAL E JURÍDICA 

 
17.1 Antes da contratação, a qual deverá ser aprovada pela Diretoria da CODEPAR, a 

proposta vencedora do processo de seleção será objeto de Análise Gerencial e Jurídica, 
de modo a verificar, dentre outros aspectos, a exequibilidade da proposta 
apresentada, cabendo ao vencedor o ônus de comprová-la.  
 

17.2 Adicionalmente, durante a referida Análise Gerencial e Jurídica, a CODEPAR poderá 
solicitar documentos exigidos pela legislação e suas normas internas para a 
contratação do gestor, bem como quaisquer outros que julgar indispensáveis a esta 
análise.  

 
17.3 Deverão ser apresentados tantos documentos e atestados quantos forem necessários, 

e poderão ser efetuadas tantas diligências quantas forem necessárias, para confirmar 
os dados informados nas propostas. 

 
17.4 Caso não seja possível a confirmação das informações por falta de dados ou qualquer 

outro motivo alheio à vontade da CODEMIG, a empresa será automaticamente 
desclassificada. 

 
17.5 Fica registrado que a Análise Gerencial e Jurídica não autoriza modificações relevantes 

em relação à proposta apresentada pelo vencedor no certame, como, por exemplo, 
alteração de equipe chave, mudança da estratégia de investimento, distribuição 
inadequada na remuneração da equipe do fundo, além de outras, sendo obrigatória a 
manutenção, no mínimo, das condições ofertadas. 
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17.6 Serão convocadas para a Análise Gerencial e Jurídica os classificados no certame, na 
ordem classificatória. 

 
17.7 Em caso de inviabilidade de contratação da primeira colocada, por ato motivado e 

garantida a ampla defesa, os classificados, na ordem de classificação, poderão ser 
convocados num prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da divulgação do 
resultado do certame para o procedimento de análise referido. 

 
17.8 O licitante que fizer afirmações falsas será inabilitado e estará sujeito à aplicação de 

sanção pela CODEMIG, que encaminhará denúncia sobre o fato aos órgãos 
competentes, para a adoção das providências cabíveis. 

 

18. DA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO 

 
18.1 Caso haja viabilidade de contratação da licitante convocada, a fase de Análise 

Gerencial e Jurídica contemplará a estruturação e desenvolvimento do Regulamento 
do FIP MINERAL. 

 
18.2 Além de refletir a política de investimentos, requisitos apresentados no edital e a 

legislação vigente, o Regulamento deverá prever aspectos como: 

 

o prazos, termos e condições para as integralizações; 

o condições para aumento do patrimônio comprometido mediante Rodadas 

Adicionais de Investimentos; 

o regras e critérios para amortizações, distribuições de rendimentos e 

encerramento do fundo; 

o limites de concentração dos investimentos; 

o prazo durante o qual o gestor não poderá gerir outro fundo com tese de 

investimento similar; 

o informações a serem disponibilizadas aos cotistas, sua periodicidade e forma 

de divulgação; 

o competência e obrigações da Assembleia Geral de Cotistas, do 

administrador, gestor e demais prestadores de serviço, dos comitês e 

detalhamento do processo decisório; 

o regras para a substituição do administrador e do gestor. 

 

19. DO VALOR DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

19.1 Sendo o montante mínimo determinado para investimento pelo gestor no FIP 
MINERAL o percentual de 5% aplicado sobre o capital comprometido de referência de 
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o valor do objeto da licitação é de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

Belo Horizonte/MG, 13 de abril de 2017. 

 

RICARDO WAGNER RIGHI DE TOLEDO 

DIRETOR DE GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS 
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ANEXO II – ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
A. Informações do gestor licitante 

 
Informação 

Págs. da proposta com 

documentos comprobatórios 

Razão social do gestor   

CNPJ do gestor   

Nome completo do representante legal   

CPF do representante legal   

Escritório com endereço em MG? (Sim/Não)   

Gestor credenciado perante a CVM? (Sim/Não)   

Nome completo do responsável pelo FIP MINERAL   

CPF do responsável pelo FIP MINERAL   

Responsável credenciado perante a CVM? (Sim/Não)   

Registro do gestor como membro ABVCAP   

Gestor adere ao Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores 

Práticas para o Mercado de FIP e FIEE? (Sim/Não)  

 

Documentos CVM do gestor (conforme art. 14 da instrução CVM 558, 

apresentada no Anexo III deste termo de referência) divulgados em página na 

internet? (Sim/Não)  

 

 

Objeto da proposta  

Informações de contato (e-mail, telefone)  

Data de abertura da seleção  

Prazo de validade da proposta a partir da data de sua apresentação (não 

inferior a 180 dias) 

 

____________________________________________ 

Assinatura do representante legal 



 
 

 

Página 54 de 87 
Concorrência 01/2017 

 CODEMIG Participações S.A. 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

 

 

B. Experiência do gestor 
 

B1. Relação de FIPs/FMIEEs (co)geridos com operações nos últimos 10 anos ou atualmente sob gestão (incluir linhas caso necessário) 

 

Nome do 

FIP/FMIEE 

CNPJ Em 

operação? 

(Sim/Não) 

Investi-

mento 

(R$ mil) 

Desinves-

timento 

(R$ mil) 

TIR 

nominal 

(% a.a.) 

TIR 

real 

(% a.a.) 

Retorno sobre 

capital investido 

(%) 

Data de lançamento 

         

         

         

 

B2. Relação investidas nos FIPs/FMIEEs (co)geridos com operações nos últimos 10 anos ou atualmente sob gestão (incluir linhas caso necessário) 

 

Nome da 

empresa 
CNPJ Setor Fundo 

Investi-

mento 

(R$ mil) 

Desinves-

timento  

(R$ mil) 

Última 

partici

-pação 

(%) 

TIR 

nominal 

(% a.a.) 

TIR 

real (% 

a.a.) 

Retorno 

sobre 

capital 

investido 

(%) 

Forma de desinvestimento 

(venda estratégica, baixa, não 

desinvestido etc.) 
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B3. Sumário da experiência do gestor 

 

 
Informação 

Págs. da proposta com 

documentos comprobatórios 

Quantidade de FIPs/FMIEEs (co)geridos com operações nos últimos 10 anos ou 

atualmente sob gestão  

 

Investimentos realizados através dos FIPs/FMIEEs (co)geridos nos últimos 10 

anos (R$ mil; soma simples)  

 

Desinvestimentos realizados através dos FIPs/FMIEEs (co)geridos nos últimos 10 

anos (R$ mil; soma simples)  

 

Quantidade de prêmios recebidos pela atividade de gestão de FIPs/FMIEEs nos 

últimos 10 anos  

 

 

C. Equipe de gestão  

 

C1. Identificação da equipe executiva e demais envolvidos no FIP MINERAL (incluir linhas caso necessário) 

 

Nome 

completo 
CPF 

Dedicação 

média do 

tempo útil (%) 

Função 

Instância (comitê de 

investimentos, comitê 

de supervisão, comitê 

técnico, equipe 

executiva) 

Resumo da 

experiência 

profissional (max. 

35 palavras) 

Resumo da experiência 

acadêmica (max. 25 palavras) 
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C2. Sumário da equipe executiva dedicada ao FIP MINERAL 
 

 
Proposta 

Págs. da proposta com 

documentos comprobatórios 

Quantidade de membros identificados   

Percentual médio de dedicação do tempo útil ao FIP MINERAL ao longo de 

toda a sua existência (média simples dos membros)  

 

Tempo médio (em anos) de experiência, por pessoa, em atividades voltadas para 

FIPs/FMIEEs e mercado de capitais (média simples dos membros)  

 

Tempo médio (em anos) de experiência, por pessoa, em atividades voltadas para 

a tese de investimento do FIP MINERAL (média simples dos membros)  

 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), 

reconhecidos pelo MEC, em áreas de conhecimento relacionadas a 

administração, economia, finanças e contabilidade (soma simples dos títulos dos 

membros)  

 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), 

reconhecidos pelo MEC, em áreas de conhecimento relacionadas à tese de 

investimento do FIP MINERAL (soma simples dos títulos dos membros)  

 

 

C3. Sumário dos integrantes de outras instâncias do FIP MINERAL 
 

 
Proposta 

Págs. da proposta com 

documentos comprobatórios 

Quantidade de membros identificados   

Percentual de dedicação do tempo útil ao FIP MINERAL ao longo de toda a sua 

existência (média simples dos membros)  

 

Tempo (em anos) de experiência em atividades voltadas para FIPs/FMIEEs e 

mercado de capitais (média simples dos membros)  

 

Tempo (em anos) de experiência em atividades voltadas para a tese de 

investimento do FIP MINERAL (média simples dos membros)  
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Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), 

reconhecidos pelo MEC, em áreas de conhecimento relacionadas a 

administração, economia, finanças e contabilidade (soma simples dos títulos dos 

membros)  

 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização, reconhecidos 

pelo MEC, (maior que 360h) em áreas de conhecimento relacionadas à tese de 

investimento do FIP MINERAL (soma simples dos títulos dos membros)  

 

 

D. Capacidade de captação e investimento em moeda corrente nacional 

D1. Sumário das cartas com intenções e compromissos firmes de investimento 

 

Nome da pessoa 
CPF ou CNPJ da 

pessoa 

Compromisso firme 

ou intenção de 

investimento? 

Valor (R$ mil) 
Condições de pagamento e 

aprovação 

     

     

     

     

     

     

 

D2. Sumário da perspectiva de integralização adicional na Primeira Rodada de Investimentos 

 
Proposta 

Págs. da proposta com 

documentos comprobatórios 

Comprometimento de recursos financeiros do gestor (percentual sobre o 

capital de R$ 100 milhões)  

 

Quantidade de cartas de intenção com especificação do valor financeiro   

Valor total constante nas cartas de intenção de investimento (R$ mil)   

Quantidade de compromissos firmes de investimento   

Valor total dos compromissos firmes de investimento (R$ mil)   
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E. Sumário da proposta técnica 

 

Dimensão de 

avaliação 
Critério de avaliação Proposta 

B3. Sumário da 

experiência do 

gestor 

Quantidade de FIPs/FMIEEs (co)geridos com operações nos últimos 10 anos ou atualmente sob gestão  

Investimentos realizados através dos FIPs/FMIEEs (co)geridos nos últimos 10 anos (R$ mil; soma simples)  

Desinvestimentos realizados através dos FIPs/FMIEEs (co)geridos nos últimos 10 anos (R$ mil; soma 

simples) 
 

Quantidade de prêmios recebidos pela atividade de gestão de FIPs/FMIEEs nos últimos 10 anos  

C2. Sumário da 

equipe 

integralmente 

dedicada ao FIP 

MINERAL 

Quantidade de membros identificados  

Percentual médio de dedicação do tempo útil ao FIP MINERAL ao longo de toda a sua existência (média 

simples dos membros) 
 

Tempo médio (em anos) de experiência, por pessoa, em atividades voltadas para FIPs/FMIEEs e mercado 

de capitais (média simples dos membros) 
 

Tempo médio (em anos) de experiência, por pessoa, em atividades voltadas para a tese de investimento do 

FIP MINERAL (média simples dos membros) 
 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), reconhecidos pelo MEC, 

em áreas de conhecimento relacionadas a administração, economia, finanças e contabilidade (soma simples 

dos títulos dos membros) 

 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), reconhecidos pelo MEC, 

em áreas de conhecimento relacionadas à tese de investimento do FIP MINERAL (soma simples dos títulos 

dos membros) 

 

C3. Sumário da 

equipe com 

demais 

integrantes 

envolvidos na 

gestão 

Quantidade de membros identificados  

Percentual de dedicação do tempo útil ao FIP MINERAL ao longo de toda a sua existência (média simples 

dos membros) 
 

Tempo (em anos) de experiência em atividades voltadas para FIPs/FMIEEs e mercado de capitais (média 

simples dos membros) 
 

Tempo (em anos) de experiência em atividades voltadas para a tese de investimento do FIP MINERAL 

(média simples dos membros) 
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Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), reconhecidos pelo MEC, 

em áreas de conhecimento relacionadas a administração, economia, finanças e contabilidade (soma simples 

dos títulos dos membros) 

 

Quantidade de títulos de mestrado, doutorado e especialização (maior que 360h), reconhecidos pelo MEC, 

em áreas de conhecimento relacionadas à tese de investimento do FIP MINERAL (soma simples dos títulos 

dos membros) 

 

D2. Sumário da 

perspectiva de 

integralização 

adicional na 

Primeira 

Rodada de 

Investimentos 

Comprometimento de recursos financeiros do gestor (percentual sobre o capital de R$ 100 milhões)  

Quantidade de cartas de intenção com especificação do valor financeiro  

Valor total constante nas cartas de intenção de investimento (R$ mil)  

Quantidade de compromissos firmes de investimento  

Valor total dos compromissos firmes de investimento (R$ mil)  
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F. Mensagem da gestora, observações e informações adicionais à proposta técnica (máx. 1.500 palavras) 

 

Roteiro sugerido: 

 

1) Mensagem de introdução da proposta técnica 

 

2) História e descrição da gestora (estrutura societária e de administração, governança, iniciativas de fomento à inovação, processos 

internos, prêmios, capacidade de geração de negócios, gestão de riscos e compliance) 

 

3) Atividades a serem desempenhadas por cada membro da equipe executiva 

 

4) Histórico de trabalho em conjunto dos membros do gestor identificados na proposta 

 

5) Características e modelos dos relatórios propostos para acompanhamento da gestão do fundo 

 

6) Indicação de pipeline existente 

 

7) Demais características dos fundos já geridos pelo gestor, como capital comprometido, principais LPs e aspectos das taxas de 

administrações e performance (valores, base de cálculo) 

 

8) Eventuais observações sobre a estrutura de governança proposta para gestão do fundo 

 

9) Indicadores de performance e acompanhamento utilizados 

 

10) Iniciativas para redução e monitoramento do impacto socioambiental da atuação das investidas 

 

11) Instrumentos a serem utilizados nas operações 

 

12) Outras informações que julgar pertinentes 
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ANEXO III – ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

A. Informações do gestor licitante 

 

 
Informação 

Págs. da proposta com 

documentos comprobatórios 

Razão social do gestor   

CNPJ do gestor   

Nome completo do representante legal   

CPF do representante legal   

 

Objeto da proposta  

Informações de contato (e-mail, telefone)  

Data de abertura da seleção  

Prazo de validade da proposta a partir da data de sua apresentação (não 

inferior a 180 dias) 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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B. Custos de gestão do FIP MINERAL e remuneração 
 

B1. Taxa de administração no Período de Investimento, aplicada sobre cada faixa do capital comprometido 
 

Faixa de capital comprometido Proposta 

Até R$ 100.000.000,00  

Entre R$ 100.000.000,01 e R$ 150.000.000,00  

Entre R$ 150.000.000,01 e R$ 200.000.000,00  

Entre R$ 200.000.000,01 e R$ 250.000.000,00  

Entre R$ 250.000.000,01 e R$ 300.000.000,00  

Entre R$ 300.000.000,01 e R$ 350.000.000,00  

Entre R$ 350.000.000,01 e R$ 500.000.000,00  

 

B2. Taxa de administração no Período de Desenvolvimento e Desinvestimento, aplicada sobre cada faixa de capital investido, descontados os 

desinvestimentos e baixas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa de capital investido deduzido dos desinvestimentos e 

eventuais baixas contábeis 
Proposta 

Até R$ 100.000.000,00  

Entre R$ 100.000.000,01 e R$ 150.000.000,00  

Entre R$ 150.000.000,01 e R$ 200.000.000,00  

Entre R$ 200.000.000,01 e R$ 250.000.000,00  

Entre R$ 250.000.000,01 e R$ 300.000.000,00  

Entre R$ 300.000.000,01 e R$ 350.000.000,00  

Entre R$ 350.000.000,01 e R$ 500.000.000,00  
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B3. Taxa de performance e custos do FIP MINERAL 

 

 Proposta 

Taxa de performance, aplicada sobre distribuições que excederem o capital investido, ajustado pelo 

IPCA e custo de oportunidade, paga, se aplicável, após término do Período de Desenvolvimento e 

Desinvestimento  

Custo total de constituição, estruturação e manutenção do FIP MINERAL, em R$ mil (soma simples 

dos valores não cobertos pela taxa de administração ao longo de toda a duração do fundo, conforme 

seção 9 do termo de referência)  
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C. Projeções de resultados e fluxo de caixa do gestor (R$ mil; moeda constante) 

 

C1. 1ª parte – Demonstração dos resultados do gestor sem taxa de performance 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Receita bruta (taxa de administração)                       

(-) Tributos sobre a receita 

           PIS 

           Cofins 

           ISSQN 

           Receita líquida                       

(-) Despesas gerais e administrativas                       

Despesa de administração do fundo 

           Aluguel, condomínio e IPTU            

Manutenção e utilidades 

           Material de divulgação,correspondência 

           Contabilidade 

           Assessoria legal e tributária 

           Taxas CVM (gestores e gestora) 

           Licenças de softwares 

           Outras despesas gerais e administrativas 

(especificar) 

           (-) Despesas com pessoal                       

Diretor Técnico (CVM) 

           Diretor Executivo 

           Comitê de Investimentos 

           Comitê de Supervisão            

Comitê técnico (se for o caso)            

Demais funções (especificar) 

           (-) Depreciação            

(-) IRPJ/CSLL 

           Base de cálculo – sem receita de performance 

           IRPJ 

           Adicional do IRPJ 

           CSLL 

           Resultado líquido            
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C2. 2ª parte – Fluxo de caixa do gestor com e sem taxa de performance 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Resultado líquido            

(+) Depreciação            

(-) CapEx                       

(-) Investimento em capital de giro            

Fluxo de caixa líquido sem tx. performance                       

Fluxo de caixa acumulado sem tx. performance                       

Taxa de performance devida no último ano 

           (-) Tributos sobre serviços 

           PIS 

           Cofins 

           ISSQN 

           (-) Previsão de IRPJ/CSLL 

           Base de cálculo – receita de performance 

           IRPJ 

           Adicional IRPJ 

           CSLL 

           Fluxo de caixa líquido do gestor com tx. 

performance 
                      

Fluxo de caixa acumulado com tx. performance                       
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D. Projeções de resultados e fluxo de caixa do FIP MINERAL (R$ mil; moeda constante) 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

(+) Desinvestimentos / Saídas 
           

Empresas emergentes 

           Empresas em expansão 

           (-) Taxa de performance devida no último ano                       

(-) Despesas pré-operacionais do fundo 
           

Cartório  
 

          Advogados (constituição do fundo e 

regulamento)  

          Correios 
 

          Registro documentação fundo - CVM 
 

          Distribuição de valores mobiliários 
 

          Registro do fundo na ANBIMA            

Registro e pré-registro Cetip 
 

          Outras despesas pré-operacionais 

(especificar)  

          (-) Despesas operacionais do fundo                       

Taxa de administração 

           Custódia, escrituração, controladoria 

           Assessoria jurídica 

           Assessoria jurídica (desinvestimentos) 

           Reuniões do comitê de investimentos 

           Auditoria 

           Correios, serviços de conferência, etc. 

           Cetip/Selic 

           Taxas fiscalização CVM            

Taxa ABVCAP (registro de dados) 

           Outras despesas operacionais (especificar) 

           (-) Investimentos do portfólio                       

Empresas emergentes 

           Empresas em expansão 

           Chamadas de capital                       

Fluxo de caixa líquido do fundo                       
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E. Mensagem da gestora, observações e informações adicionais à proposta comercial (máx. 500 palavras) 

 

Roteiro sugerido: 

 

1) Mensagem de introdução da proposta comercial 

 

2) Eventuais observações sobre as propostas de taxa de administração e performance 

 

3) Eventuais observações sobre as projeções dos resultados e fluxos de caixa do gestor do FIP MINERAL, como premissas, 

memória de cálculo 

 

4) Eventuais observações sobre as projeções dos resultados e fluxos de caixa do FIP MINERAL, como premissas, memória 

de cálculo 

 

5) Outras informações que julgar pertinentes 
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ANEXO IV - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Pela presente carta, credenciamos, junto à CODEMIG PARTICIPAÇÕES S/A - 

CODEPAR, para efeito de acompanhamento dos trâmites da CONCORRÊNCIA nº01/2017, 

o senhor ____________, brasileiro, identidade nº ________________, expedida pela 

_____________________em ___/____/___, que representará esta Empresa           estabelecida 

em __________________________________ na rua _____________________n.º ______e 

inscrita no CNPJ/MF, sob o número __________________________,  como única pessoa a 

representar ativa e passivamente a Outorgante e que  poderá ser contatado, no horário 

comercial, no endereço acima ou pelo telefone  ( ____ ) __________, Fax  ( ___ )  

_____________ o(a)  qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e propostas, 

manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar 

atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

  

 

Belo Horizonte, _________ de _____________de 2017. 

  

  

(Assinatura dos responsáveis legais sobre carimbo) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 

EDITAL E ANEXOS 

 

 

Belo Horizonte - MG em Data: ___/___/____ 

 

Assunto: CONCORRÊNCIA 01/2017 

    

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PERANTE A 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) PARA CONSTITUIR, 

OPERAR E GERIR O FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MINERAL (“FIP MINERAL”) COM FOCO SETORIAL EM MINERAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO MINERAL E FOCO REGIONAL EM MINAS GERAIS. 

 

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, declaramos, 

sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os documentos foram 

examinados e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na 

preparação da proposta. 

  

Declaramos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à execução do 

objeto licitado.   

 

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas 

técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 

como as recomendações e instruções da fiscalização da CODEPAR, assumindo, desde já, a 

integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com os 

projetos executivos. 

  

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus anexos, inclusive da minuta de contrato, 

manifestando concordância irrestrita com os termos dos mesmos e de que não poderemos 

alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou para descumprimento do 

objeto da licitação. 

  

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA 01/17, e 

concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma. 

 

 No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assiná-lo no prazo e forma 

estabelecidos.  

Local, data, identificação e assinatura do representante legal    

 

Assinatura da proponente ou do representante legal 

Proponente:       CNPJ/MF: 

Endereço:       Cep: 

Telefone:                        Fax  
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ANEXO  VI - DECLARAÇÃO PESSOAL DOS TÉCNICOS INDICADOS 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA 01/2017 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Autorizo a inclusão do meu nome como integrante da Equipe Técnica que participará da 

prestação dos serviços para CONSTITUIR, OPERAR E GERIR O FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MINERAL (“FIP MINERAL”) COM 

FOCO SETORIAL EM MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL E FOCO 

REGIONAL EM MINAS GERAIS, com a função de __________________________, 

comprometendo-me a participar efetivamente dos trabalhos, caso venha a ser adjudicado o 

Contrato com a Empresa _____________________________, CNPJ _______________, 

endereço ______________________________. 

 

 

Belo Horizonte, ___ de ____________ de 2017. 

 

 

Nome, registro profissional e assinatura do técnico 
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ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DA EQUIPE 

TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

A Empresa ................................, participante da Licitação CONCORRÊNCIA 01/2017, 

destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PERANTE A 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) PARA CONSTITUIR, 

OPERAR E GERIR O FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MINERAL (“FIP MINERAL”) COM FOCO SETORIAL EM MINERAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO MINERAL E FOCO REGIONAL EM MINAS GERAIS, 

compromete-se a manter, como equipe técnica responsável pelo mencionado serviço, até a sua 

conclusão, aquela designada na proposta técnica. 

 

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente 

será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pela CODEPAR, com a devida 

justificativa e desde que o(s) novo(s) profissionais preencha(m) todos os requisitos exigidos 

na habilitação técnica do Edital e que, o não cumprimento do presente compromisso, 

implicará desobediência ao §3º do artigo 13 e §10 do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, com 

as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei. 

 

 

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO (ausência de impedimentos) 

  

  

  

DECLARAÇÃO 

  

  

  

  

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., sediada ................. 

(endereço completo) .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) .................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, sob as penas da 

lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

  

DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – 

CAFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 13.994/01 e regulamentado pelo Decreto nº 

45.902/12. 

 

 

 

 

Data e local 

  

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO (Inciso v, art. 27, Lei 8.666/93) 

  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

  

  

A empresa ................................................, CNPJ nº ..............................., declara, sob as penas 

da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 

menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, na forma da Lei. 

  

Data e local 

  

  

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PERANTE A COMISSÃO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) PARA CONSTITUIR, OPERAR E GERIR O 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MINERAL (“FIP MINERAL”) 

COM FOCO SETORIAL EM MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL E 

FOCO REGIONAL EM MINAS GERAIS. 

 

 

 

CODEMIG PARTICIPAÇÕES S/A - CODEPAR, CNPJ/MF nº 

17.694.546/0001-92, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Manaus, 

467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, neste ato representada na 

forma de seu Estatuto Social, doravante denominada CODEPAR, e a 

[inserir nome da contratada], CNPJ/MF nº ................................, com 

endereço na Rua .............................., Bairro ..............................., em 

........................../............, CEP .........................., neste ato representada por 

seu ........................................, CPF/MF ....................... e CI 

................................, doravante denominada CONTRATADA, celebram, 

em decorrência da licitação CONCORRÊNCIA 01/201, Processo Interno 

1/17, o presente contrato, conforme cláusulas e condições a seguir 

especificadas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a contratação, pela CONTRATADA, DE EMPRESA 

CREDENCIADA PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) 

PARA CONSTITUIR, OPERAR E GERIR O FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MINERAL (“FIP MINERAL”) COM FOCO SETORIAL EM 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL E FOCO REGIONAL EM MINAS 

GERAIS, de acordo com as especificações constantes do Edital Concorrência n° 01/2017e 

seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS 

CONTRATUAIS 

Integram o presente contrato o edital e demais documentos vinculados à CONCORRÊNCIA 

n° 01/2017, a proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de __/__/2017 e anexos, 

bem como os documentos da análise gerencial e jurídica realizadas, que passam a fazer parte 

integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, para todos os fins e 

efeitos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos trabalhos a 

serem executados estão indicadas nos ANEXOS do Edital da 

CONCORRÊNCIA, que constituem parte integrante deste Contrato, 
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independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA se obriga a 

obedecer. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de manifestar a divergência entre 

as disposições desses documentos e as deste Contrato, prevalecerão sempre 

às disposições contratuais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços objeto desta licitação, a CONTRATADA será remunerada da 

seguinte forma: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada investidor efetuará as integralizações 

de sua parte do capital do FIP MINERAL até o limite de seu compromisso 

de investimento e de acordo com o fluxo de chamadas de capital que será 

previamente aprovado pelos investidores. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O próprio FIP MINERAL efetuará o 

pagamento dos custos do Fundo, incluindo a taxa de administração, que será 

calculada com base em seu patrimônio líquido comprometido diário, 

considerando o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento da taxa de administração 

realizar-se-á no último dia útil do mês de referência e será devido a partir da 

data da primeira capitalização do fundo. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Também poderá ser paga pelo próprio FIP 

MINERAL uma taxa de performance, expressa em algarismo, calculada em 

taxa percentual, detalhada em sua forma e base de cálculo, periodicidade e 

condições de pagamento na proposta técnica e aceita pela CODEPAR nas 

análises jurídica e gerencial. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – O preço contratual é independente de qualquer 

encargo ou tributo, cabendo à CONTRATADA o pagamento de todos os 

impostos, encargos ou custos, diretos ou indiretos, que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como todos os pagamentos das 

despesas decorrentes da execução deste Contrato, nos termos licitados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo do presente contrato é de 10 (dez) anos, contados da publicação do extrato do 

contrato na imprensa oficial – “Minas Gerais”, observado o cronograma de execução dos 

trabalhos e as regras específicas instituídas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM – 

para constituição e operação de Fundos de Investimento em Participações, podendo ser 

prorrogado no prazo e condições aprovados pelos investidores, nos termos estabelecido no 

Edital e no Termo de Referência, e conforme interesse da CODEPAR, através de instrumento 

de aditamento. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de multas 

intimações e outras, entre a CODEPAR e a CONTRATADA, serão sempre transmitidas por 

escrito e devidamente registradas, devendo ser protocolizadas as correspondências 

encaminhadas pela CONTRATADA, pois só desta forma produzirão efeito. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações que lhe são atribuídas, compete à CONTRATADA: 

a) Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas; 

b) Realizar os trabalhos em estrita observância das normas éticas e técnicas aplicáveis, 

respondendo pela correção e qualidade dos serviços, atendendo todas as exigências 

legais; 

c) Responsabilizar-se pela correta utilização das informações disponibilizadas; 

d) Disponibilizar profissional especializado na prestação dos serviços, nos termos da 

proposta apresentada; 

e) Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 

apresentada, e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, observadas as 

normas éticas e técnicas aplicáveis; 

f) Participar à CODEPAR a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar 

ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em parte, de acordo com o 

cronograma, indicando as medidas para saneamento da questão; 

g) Facilitar à CODEPAR a inspeção dos trabalhos, devendo prestar todos os informes e 

esclarecimentos solicitados; 

h) Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços, 

assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus 

trabalhistas e previdenciários; 

i) Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de 

taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das licenças necessárias à prestação 

dos serviços contratados; 

j) Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à CODEPAR 

e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na execução dos 

serviços contratados cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promover, em seu 

próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias; 

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe 

caiba qualquer indenização; 

l) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

m) A direção técnica e administrativa dos serviços objeto deste Contrato cabe à 

CONTRATADA pela equipe indicada para capacitação técnica operacional, a qual 

responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua 

execução. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da 

CODEPAR, no desempenho de suas atribuições, não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos membros da equipe técnica 

indicada pela CONTRATADA far-se-á em observância do estabelecido no §10 

do artigo 30 da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEPAR 

Compete a CODEPAR: 

a) Fiscalizar os trabalhos executados e, a seu critério, alterar a prestação dos serviços 

respeitados os limites legais,  

b) Fornecer as informações disponíveis sobre o objeto do presente contrato, cumprindo com 

as obrigações que lhe são inerentes nos termos deste contrato, 

c) Repassar informações completas e corretas acerca do objeto contratado, assim como 

fornecer todos os documentos importantes para sua elaboração. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS E TRABALHISTAS 

Constituem ônus de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos 

tributários, obrigações trabalhistas, cíveis e previdenciárias decorrentes da execução do 

presente contrato, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Compete à CONTRATADA como única 

empregadora, exclusivamente e a qualquer tempo, o cumprimento de todas 

as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência social 

pertinentes ao pessoal contratado para a execução dos serviços objeto do 

presente instrumento, não existindo nenhum vínculo empregatício entre 

referidos empregados e a CODEPAR, à qual fica reservado o direito de 

regresso, na hipótese de assunção de alguma responsabilidade e/ou ônus, 

por decisão administrativa ou judicial decorrente do descumprimento das 

obrigações referidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Os serviços objeto do presente Contrato serão fiscalizados por órgão, comissão ou técnico 

designado pela CODEPAR, denominado simplesmente FISCALIZAÇÃO, 

independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento ou acompanhamento dos 

serviços que venham a ser determinados pela CODEPAR, a seu exclusivo juízo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As atividades de acompanhamento e 

fiscalização da CODEPAR serão desenvolvidas por pessoal próprio, 

podendo realizar-se a qualquer momento, obrigando-se a CONTRATADA 

colaborar para sua realização, sem qualquer ônus adicional. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara aceitar, 

expressamente, as atividades de acompanhamento e fiscalização da 

CODEPAR, obrigando-se a contribuir para a manutenção de ambiente de 

harmonia e cooperação necessário ao cumprimento do objeto deste contrato.   

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A ação ou omissão, total ou parcial, da 

FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de qualquer 

responsabilidade quanto à qualidade e exatidão dos serviços por ela 
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executados, nem em nada diminui ou atenua suas responsabilidades, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades cometidas por seus 

empregados, prepostos ou contratados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as ordens, comunicados, instruções, 

reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e 

a CONTRATADA, serão realizados por escrito, devendo ser anotadas em 

registro próprio, onde deverá constar o ciente das partes, nas ocasiões 

devidas, assim como as providências tomadas e seus efeitos, não sendo 

levadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou 

declarações verbais. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA ficará obrigada a retirar 

dos locais de trabalho os empregados, contratados ou prepostos que venham 

a criar embaraços à FISCALIZAÇÃO. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Cabe exclusivamente à CONTRATADA a 

responsabilidade perante terceiros por quaisquer irregularidades apuradas 

pela fiscalização da CODEPAR em decorrência deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO INADIMPLEMENTO 

A CONTRATADA ficará sujeita a penalidades conforme artigos 87 e 88 da Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral e escrito da CODEPAR, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, no que couber ao objeto contratado.  

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a CODEPAR. 

c) Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 

d) Decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 

CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de habilitação 

requerida para participação no processo licitatório, comprovando, sempre que exigido pela 

CODEPAR, sua regularidade em relação aos encargos legais e previdências. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA NOVAÇÃO 

A abstenção, pela CODEPAR, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste 

contrato, ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, não será 

considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer 

tempo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se qualquer das partes contratantes relevar 

alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato 

não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento 
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de outras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 

A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente contrato 

relacionados à gestão dos ativos do FIP MINERAL. Na hipótese de fornecimento e serviços 

que, por sua natureza, reclamem execução por terceiros, a CODEPAR poderá autorizar a 

subcontratação, ficando a CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e 

solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 

atividades da subcontratada, quando solicitado pela CODEPAR. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de subcontratação não será admitida a 

dedução do valor da retenção previdenciária. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não será considerada como cessão ou 

subcontratação a contratação, pelo Fundo, de empresas especializadas e 

autorizadas para a prestação de serviços essenciais ao Fundo não relacionados 

às atividades de gestão, como, por exemplo, custódia, escrituração, 

contabilidade, advogados, auditoria, controladoria, distribuição e administração 

do FIP MINERAL. A CONTRATADA ficará responsável pelos referidos 

prestadores de serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL 

Dá-se ao presente instrumento obrigacional, para os efeitos legais, o valor de 

R$.......................... (.......................................). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato correrão por conta de recursos próprios da CODEPAR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E GERAIS 

Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a legislação civil 

pertinente à espécie, a legislação e regras específicas para constituição e operação de Fundos 

de Investimento em Participações e a Lei Federal 8.666 de 21.06.93, no que couber. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os efeitos deste Contrato se estendem aos 

sucessores de ambas as partes, que se sub-rogarão em todos os direitos e 

obrigações dele decorrentes, sendo admitida, também, a associação da 

CONTRATADA com outrem e a cessão ou transferência do objeto 

contratado, desde que a sucessora, associada ou cessionária preencha todas 

as condições exigidas da CONTRATADA de origem e que ocorra 

autorização prévia e por escrito da CODEPAR. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serão resolvidos por 

entendimentos diretos entre as partes e por mútuo acordo, podendo ser 

firmados, se necessários, termos aditivos que passarão a fazer parte 

integrante deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso, durante o prazo de vigência do 
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Contrato, sejam criados tributos novos ou modificadas as alíquotas dos 

atuais de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir os ônus das 

partes, serão revistos os preços a fim de adequá-los a essas modificações, 

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças 

decorrentes dessas alterações. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar 

em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos, de quaisquer 

naturezas, decorrentes ou oriundos do presente Contrato, salvo com 

autorização prévia e por escrito da CODEPAR.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência relativa a este 

contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual 

teor e forma e para um só efeito e na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Belo Horizonte,     de                       de 2017. 

 

 

(assinatura Diretor e carimbo)   (assinatura Diretor e carimbo) 

CODEMIG PARTICIPAÇÕES S/A - CODEPAR 

 

 

(nome) 

Diretor /sócio/ administrador 

CONTRATADA 

 

 Testemunhas:   

1.        2.  

Nome:       Nome: 

CI:       CI: 

CPF:       CPF:  
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ANEXO XI - MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CONSÓRCIO 

 

(nome da empresa) , com sede em ............., na Av/Rua ...................., inscrita no CNPJ sob o 

nº ..............., (nome da empresa), com sede em ................, na Av/Rua ...................., inscrita no 

CNPJ sob o nº ......................... e (nome da empresa), com sede em ................, na Av/Rua 

...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................., em conjunto denominadas 

COMPROMISSADAS;  

 

Considerando que a Concorrência Pública nº 01/2017permite a participação de empresas em 

consórcio para a apresentação conjunta de propostas; e considerando que as empresas acima 

qualificadas têm interesse em participar desta concorrência em consórcio formado por elas; 

têm entre si pactuados, nos termos do disposto no art. 33, I, da Lei 8666/93, e para os fins nele 

previstos, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE CONSÓRCIO, que ajustam 

segundo as cláusulas e condições adiante dispostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Por este instrumento as compromissadas assumem o compromisso de elaborarem proposta 

conjunta na Concorrência Pública nº 01/2017, promovida pela CODEMIG 

PARTICIPAÇÕES S/A - CODEPAR e, caso sejam vencedoras da licitação, constituírem 

um CONSÓRCIO para a execução do objeto da referida licitação, mediante a celebração de 

Contrato de Constituição de Consórcio, contendo  entre outras, as condições exigidas no 

Edital respectivo e estipuladas neste instrumento, observando os termos do que dispõem as 

Lei 6.404/76 e 8.666/93, comprometendo-se a das cumprimento a todas as obrigações 

assumidas por força deste instrumento que celebram em caráter irrevogável e irretratável. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  

Cada compromissada terá uma participação no CONSÓRCIO a ser constituído, cabendo-lhes 

iguais responsabilidades nas atividades a serem desenvolvidas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

 As compromissadas e futuras consorciadas responderão solidariamente perante a CODEPAR  

pelos atos praticados, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato decorrente 

da concorrência. 

 

A liderança do consórcio será exercida pela compromissada ............................................, a 

quem competirá representá-lo perante a CODEPAR, respondendo diretamente pelo integral 

cumprimento de todas as obrigações assumidas na licitação e na execução do contrato, sem 

prejuízo da responsabilidade solidária das consorciada 

 

CLÁUSULA QUARTA 

As compromissadas obrigam-se a apresentar todos os documentos e a praticar todos os atos 

exigidos no Edital da Licitação para a apresentação da proposta, bem como a cumprir todas as 

futuras exigências relacionadas aos serviços. 
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CLÁUSULA QUINTA 

As compromissadas obrigam-se, por este instrumento, a não integrar outro consórcio e a não 

participar isoladamente da presente concorrência.  

 

CLÁUSULA SEXTA 

As compromissadas manterão confidencialidade de todas as informações, dados e documentos 

produzidos ou intercambiados sob o presente, obrigando-se a não divulgá-los a terceiros, sob 

qualquer forma e a qualquer tempo, sem o consentimento formal da outra parte.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O CONSÓRCIO será constituído nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n.º 6.404, de 

15/12/76, e atendidas às exigências estatutárias das compromissadas, devendo por estas ser 

administrado. 

 

Parágrafo Primeiro: As consorciadas serão solidárias entre si. 

 

Parágrafo Segundo: As deliberações do consórcio serão tomadas na proporção das 

respectivas cotas de participação. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Os custos incorridos na execução das atividades e obrigações de responsabilidade do 

CONSÓRCIO serão rateados proporcionalmente entre as partes.  

 

CLÁUSULA NONA 

O presente COMPROMISSO entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em 

vigor até a consecução dos objetivos para o qual é celebrado.       

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

As partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir as questões oriundas 

do presente COMPROMISSO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

E por assim haverem ajustado, firmam este instrumento, em xx (....) vias de igual teor e 

forma, e para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas. 

 

Belo Horizonte, xx de xxxxxxxxxxxxxx de xxxx 

 

EMPRESA: ____________________________________ 

 

EMPRESA: ____________________________________ 

 

TESTEMUNHAS:  

_____________________________    _______________________________      

 Nome - RG/CPF                                    Nome - RG/CPF 
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE 

INVESTIMENTO (Cláusula 7.1.2 do Termo de Referência) 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO 

 

 

Pela presente,        (nome completo do gestor), CNPJ nº 

    , sediado(a) em      , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)      , portador(a) 

da Carteira de Identidade nº     e do CPF nº     DECLARA que: 

 

a. Assume, em caráter irrevogável e irretratável, o COMPROMISSO FIRME E 

VINCULANTE de, sagrando-se vencedor(a) na Concorrência nº 01/2017 da 

CODEMIG Participações S.A. (CODEPAR), aportar, no Fundo de Investimento em 

Participações Mineral, com foco setorial em Mineração e Transformação Mineral e 

foco regional em Minas Gerais (“FIP MINERAL”), o montante de investimento 

consignado em sua proposta, em moeda corrente nacional, por meio de transferência 

eletrônica disponível, de acordo com prazos, termos e condições previstos no 

Regulamento do Fundo e no Boletim de Subscrição a serem oportunamente 

celebrados;  

 

b. Tem capacidade para realizar o investimento proposto, inexistindo qualquer obstáculo 

– jurídico, financeiro, regulatório ou outra natureza – que lhe impeça de honrar o 

compromisso assumido;  

 

c. O montante do investimento proposto será angariado por meio de [detalhar a maneira 

como o recurso será angariado]; 

 

d. Os recursos realizados no investimento a que ora se compromete não serão oriundos 

de práticas suscetíveis de serem caracterizadas como crimes segundo a legislação 

relativa à política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro;  

 

e. Não utilizará quaisquer receitas obtidas com a taxa de administração para a realização 

do investimento a que se compromete. 

 

Data e local,  

     ____________________ 

Nome e assinatura do investidor ou de seu representante legal 
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ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE INVESTIMENTO 

(Cláusula 7.1.4 do Termo de Referência) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE INVESTIMENTO 

 

Pela presente,        (nome completo), CNPJ/CPF    

   , com endereço em      , [em caso de pessoa 

jurídica: por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)     

 , portador(a) da Carteira de Identidade nº     e do CPF nº   

 ], DECLARA a sua INTENÇÃO, não vinculante, de – sendo o(a)   

    (nome completo do licitante), CNPJ nº     , 

sediada em       (endereço completo) vencedor(a) na 

Concorrência nº 01/2017 da CODEMIG Participações S.A. (CODEPAR) – aportar o 

montante de       (valor total do investimento, em algarismo e por 

extenso), no Fundo de Investimento em Participações Mineral, com foco setorial em 

Mineração e Transformação Mineral e foco regional em Minas Gerais (“FIP MINERAL”), em 

moeda corrente nacional, por meio de transferência eletrônica disponível, de acordo com 

prazos, termos e condições previstos no Regulamento do Fundo, no Boletim de Subscrição e 

no Compromisso de Investimento, a serem oportunamente celebrados.   

 

DECLARA, ainda: 

a. Ser investidor profissional, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), capaz de assumir os riscos e ciente de que não há garantias sobre 

as aplicações; 

 

b. Haver tido acesso às informações necessárias e suficientes para a manifestação desta 

intenção, em especial o objetivo e a política de investimento do FIP MINERAL;  

 

c. Que os recursos realizados em quaisquer investimentos não serão oriundos de práticas 

suscetíveis de serem caracterizadas como crimes segundo a legislação relativa à 

política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; e 

 

d. [em caso de pessoa jurídica: Que os signatários têm plenos poderes e capacidade e 

estão devidamente autorizados a manifestar a intenção consignada neste instrumento]; 

 

e. Autorizar o(a) licitante, (nome completo), a apresentar a presente manifestação no 

âmbito da Concorrência nº 01/2017, promovida pela CODEPAR.  

 

Data e local,  

 

 

     ____________________ 

Nome e assinatura do investidor ou de seu representante legal 
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ANEXO XIV – MODELO DE COMPROMISSO FIRME DE INVESTIMENTO 

(Cláusula 7.1.5 do Termo de Referência) 

 

 

 

COMPROMISSO FIRME DE INVESTIMENTO 

 

Pelo presente,        (nome completo), CNPJ/CPF  

   , com endereço em      , [em caso de pessoa 

jurídica: por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)     

 , portador(a) da Carteira de Identidade nº     e do CPF nº   

 ], assume, em caráter irrevogável e irretratável, o COMPROMISSO FIRME E 

VINCULANTE de – sendo o(a)       (nome completo do 

licitante), CNPJ nº     , sediada em       

(endereço completo) vencedor(a) na Concorrência nº 01/2017 da CODEMIG Participações 

S.A. (CODEPAR) – aportar o montante de       (valor total do 

investimento, em algarismo e por extenso), no Fundo de Investimento em Participações 

Mineral, com foco setorial em Mineração e Transformação Mineral e foco regional em Minas 

Gerais (“FIP MINERAL”), em moeda corrente nacional, por meio de transferência eletrônica 

disponível, de acordo com prazos, termos e condições previstos no Regulamento do Fundo e 

no Boletim de Subscrição a serem oportunamente celebrados.   

 

DECLARA, ainda: 

a. Ser investidor profissional, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), capaz de assumir os riscos e ciente de que não há garantias sobre 

as aplicações; 

b. Haver tido acesso às informações necessárias e suficientes para assumir o presente 

compromisso de investimento, em especial o objetivo e a política de investimento do 

FIP MINERAL;  

c. Que os recursos realizados no investimento a que ora se compromete não serão 

oriundos de práticas suscetíveis de serem caracterizadas como crimes segundo a 

legislação relativa à política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; e 

d. [em caso de pessoa jurídica: Que os signatários têm plenos poderes e capacidade e 

estão devidamente autorizados a assumir o compromisso e a vincular o investidor]; 

e. Autorizar o(a) licitante, (nome completo), a apresentar a presente manifestação no 

âmbito da Concorrência nº 01/2017, promovida pela CODEPAR; 

f. Reconhecer a possibilidade de execução específica do presente instrumento, em caso 

de descumprimento, inclusive por meio do suprimento judicial da vontade e da 

aplicação de medidas constritivas, nos termos dos diplomas civil e processual civil.   

 

Data e local,  

_____________________________________________ 

         Nome e assinatura do investidor ou de seu representante legal 
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ANEXO XV – MODELO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE 

DE ATENDIMENTO (Cláusula 13.3 do Termo de Referência) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE DE 

ATENDIMENTO 

 

 

 

 

Pela presente,        (nome completo do gestor), CNPJ nº 

    , sediado(a) em      , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)      , portador(a) 

da Carteira de Identidade nº     e do CPF nº     DECLARA que, 

sagrando-se vencedor(a) na Concorrência nº 01/2017 da Codemig Participações S.A. 

(CODEPAR) e não tendo sede, escritório ou unidade de atendimento em Minas Gerais, 

compromete-se a constituir unidade de atendimento no estado, composta por, pelo menos, 

[área técnica, inserir elementos essenciais], dentro de, no máximo, [área técnica, inserir 

prazo]. 

 

Data e local,  

 

 

      

Nome e assinatura do investidor ou de seu representante legal 
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ANEXO XVI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E OUTROS 

COMPROMISSOS (Cláusula 13.4 do Termo de Referência) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E OUTROS COMPROMISSOS 

 

 

 

 

Pela presente,        (nome completo do gestor), 

CNPJ nº     , sediado(a) em      , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)      , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº     e do CPF nº   

  DECLARA que: 

 

a. Todos os valores e as informações apresentados em suas propostas são 

verdadeiros, íntegros e completos;  

 

b. Não foram omitidos quaisquer dados suscetíveis de comprometer o resultado 

da habilitação ou do julgamento das propostas dos licitantes;  

 
c. A documentação comprobatória de suas propostas e de todos os 

compromissos assumidos, por si ou terceiros, no âmbito do certame, estará 

disponível para diligências pela CODEPAR, auditores por ela designados, 

auditores independentes e quaisquer autoridades competentes.  

 
Data e local,  

 

 

      

Nome e assinatura do investidor ou de seu representante legal 

 
 

 

 

 


