ANEXO C – Minuta de Termo para Operações de Recebíveis

TERMO PARA OPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS 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 pela sua Diretora Presidente Sinara Inácio
Meireles Chenna e por seu Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores
Luiz
Gustavo
Braz
Lage,
e
BANCO
....................................................
com
sede
na
Rua/Av.
.........................................................., Bairro ....................................,
............................................, nº.........., cidade/estado.......................
....................... inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o nº
..........................................,
neste
ato
representado
por
...................................................., CPF ..............................., doravante
denominado BANCO
, celebram o presente instrumento, doravante denominado
TERMO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste TERMO a possibilidade de instituições bancárias devidamente
credenciadas realizar operações de recebíveis referentes a contratos de fornecimento de
bens e serviços celebrados com fornecedores da COPASA MG e sua subsidiária
COPANOR.
PARÁGRAFO ÚNICO
A formalização de cada operação de recebíveis se dará mediante solicitação específica,
pelo BANCO e o FORNECEDOR, com indicação do domicílio bancário por meio do qual a
COPASA MG ou COPANOR efetuará os seus créditos na forma do ANEXO I. Esse
domicílio somente poderá ser alterado mediante anuência do BANCO e do
FORNECEDOR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXCLUSIVIDADE
O presente TERMO é firmado sem o caráter de exclusividade, podendo a COPASA MG,
a seu critério, outorgar a outros agentes financeiros autorizações do mesmo gênero.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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Este TERMO vigorará pelo período de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo, desde que a COPASA MG ou o
BANCO se manifeste por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO À COPASA MG OU COPANOR
O BANCO pagará à COPASA MG ou à COPANOR, a título de remuneração, um
percentual sobre os valores repassados mensalmente aos bancos em decorrência das
operações de recebíveis referentes aos contratos de bens e serviços celebrados com
fornecedores da COPASA MG e COPANOR.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento desse percentual ocorrerá em periodicidade mensal, mediante crédito em
conta da COPASA MG ou COPANOR, até o 5º dia útil do mês subsequente à
movimentação e incidirá sobre o montante creditado do primeiro ao último dia útil do mês
anterior no domicílio bancário do FORNECEDOR. Esse percentual será fixado pela
COPASA MG ou COPANOR no Instrumento de “Formalização de Operação de
Recebíveis”, na forma do ANEXO I, podendo ser alterado sempre que estas entenderem
necessário.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A COPASA MG ou COPANOR poderá alterar, a qualquer momento, a conta corrente que
receberá o crédito da remuneração.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Além das demais obrigações, previstas neste TERMO:
a) Compete à COPASA MG ou COPANOR:
a.1) Informar ao BANCO, por e-mail, quando solicitado, valor e prazo relativos ao
contrato celebrado com o FORNECEDOR, objeto da operação de recebíveis, e
com cópia para o FORNECEDOR;
a.2) efetuar os créditos relativos aos contratos com os fornecedores somente no
domicílio bancário determinado pelo FORNECEDOR e pelo BANCO;
b) Compete ao BANCO:
b.1) Cumprir a legislação específica aplicável ao objeto deste TERMO;
b.2) dar instruções claras em relação aos dados dos Fornecedores como: nº do
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Contrato; nº do Pedido de Compra, nº de fatura, CNPJ, valor da operação, e seu
respectivo domicílio bancário;
b.3) solicitar à COPASA MG ou COPANOR a formalização da operação de
recebíveis do FORNECEDOR em tempo hábil de modo que a COPASA MG ou
COPANOR possa executá-lo como desejado, com, no mínimo, 02 (dois) dias
úteis de antecedência;
b.4) solicitar à COPASA MG ou COPANOR a formalização da operação de
recebíveis, através de instrumento específico, na forma do ANEXO I;
b.5) solicitar ao FORNECEDOR o "de acordo" da operação no mesmo formulário;
b.6) apresentar cópia autenticada do Contrato Social (do BANCO e do
FORNECEDOR) e procuração, se for o caso, para assinatura de documentos
relativos à Operação de Recebíveis. Essa documentação deverá, sempre,
acompanhar o Instrumento de “Formalização de Operação de Recebíveis” e as
assinaturas dos representantes legais do BANCO e do FORNECEDOR, nesse
documento, deverão ter firma reconhecida em Cartório;
b.7) solicitar a liberação do domicílio bancário, mediante apresentação de formulário
específico, na forma do ANEXO II, para finalização da operação de recebíveis.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
Constituem motivos de rescisão deste TERMO:
a) Não cumprimento ou o cumprimento irregular, pelo BANCO, das suas cláusulas ou
condições, conforme estabelecido nesse TERMO.
b) A dissolução judicial, a insolvência civil, ou qualquer alteração societária do BANCO,
que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o TERMO.
c) Os demais motivos previstos em lei ou regulamento aplicáveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS
A COPASA MG ou COPANOR não terá qualquer responsabilidade sobre possíveis
débitos do FORNECEDOR com o BANCO em um eventual Contrato de Empréstimo ou
Financiamento, celebrado entre o BANCO e o FORNECEDOR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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As relações entre o FORNECEDOR e o BANCO não isentam o FORNECEDOR de
cumprir, integralmente, as cláusulas e condições do contrato de fornecimento de bens e
serviços celebrados entre o FORNECEDOR e a COPASA MG ou COPANOR, que
prevalecerão, em qualquer hipótese, sobre as condições firmadas com o BANCO.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
O Foro deste TERMO é o da Comarca de Belo Horizonte, 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.
Belo Horizonte, ____ de ______________ de 201x.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG

_________________________________ _________________________________________

Diretora Presidente

Diretor Financeiro
Investidores

e

de

Relações

com

BANCO

_________________________________

_____________________________________

TESTEMUNHAS:

___________________________________

___________________________________

Nome:
CPF

Nome
CPF

Rua Mar de Espanha, 453 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte / MG - CEP: 30330-270
www.copasa.com.br

Página 4 de 4

