
 
 

Rua Mar de Espanha, 453 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte / MG - CEP: 30330-900  

Fone: 31 3250-1473 / Fax: 31 3250-1722 - dvfi@copasa.com.br  - www.copasa.com.br 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA 

MG, com sede na Rua Mar de Espanha 453 – Bairro Santo 

Antonio / Belo Horizonte – Minas Gerais, CNPJ/MF 

17.281.106/0001-03, doravante denominada COPASA MG, neste 

ato representada por seu Diretor Presidente Ricardo Augusto 

Simões Campos e por sua Diretora Financeira e de Relações 

com Investidores Paula Vasques Bittencourt, e BANCO 

.................................................... com sede na Rua/Av. 

.........................................................., Bairro ...................................., 

............................................, nº.........., cidade/estado....................... 

....................... inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o nº 

.........................................., neste ato representado por ............. 

................................................, CPF ..............................., doravante 

denominado BANCO CREDENCIADO, celebram o presente 

TERMO DE CREDENCIAMENTO, doravante denominado 

TERMO,  que se regerá pelas disposições da  Lei Federal nº 

8.666, de 21/06/93, no que couber, e pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste TERMO o credenciamento de instituições bancárias interessadas 

em realizar Operações de Crédito de Curto e Longo Prazo, para a COPASA MG, que 

se dará por meio de Termo de Referência, a ser encaminhado às instituições bancárias 

credenciadas. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO CREDENCIAMENTO 

 

O presente Credenciamento é concedido sem o caráter de exclusividade, podendo a 

COPASA MG, a seu critério, outorgar a terceiros autorizações do mesmo gênero dentro 

do mesmo município ou em outro no Estado de Minas Gerais. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

Este TERMO vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o prazo 

máximo de 60 (sessenta) meses, com a anuência das partes, mediante termo aditivo, 

formalizado com antecedência mínima de 90 (noventa) dias de seu término, podendo, 

ainda, ser rescindido a qualquer tempo, desde que a COPASA MG ou o BANCO 

CREDENCIADO se manifeste por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA RESCISÃO 

 

Constituem motivos de rescisão deste TERMO: 

a) Não cumprimento ou o cumprimento irregular das suas cláusulas ou condições, 

conforme estabelecido no Termo de Referência. 

b) A dissolução judicial, a insolvência civil, ou qualquer alteração societária do 

BANCO CREDENCIADO, que prejudique a sua capacidade de executar 

fielmente o presente TERMO. 

c) Os demais motivos previstos em lei ou regulamento aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO FORO 

 

O Foro deste TERMO é o da Comarca de Belo Horizonte (MG), com a exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E como prova de assim haverem contratado, as partes assinam este instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas 

abaixo assinadas.  
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Belo Horizonte, ____ de ______________ de 2014. 

 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG 

 

 

_________________________________  _________________________________________ 

Ricardo Augusto Simões Campos Paula Vasques Bittencourt  
Diretor Presidente   Diretora Financeira e de Relações com 

Investidores 

 

     

 

BANCO CREDENCIADO 

 

 

_________________________________  _____________________________________ 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________________       ___________________________________ 

Nome:      Nome 
CPF       CPF 
 


