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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS REQUERENTES 

1. Juntamente com o requerimento de cadastro (MODELO A SEGUIR) deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, sob pena de ser negado o cadastro 
requerido, e consequentemente, vedada a apresentação de manifestações de 
interesse no âmbito do PMI-COPASA-01/2018: 

1.1. Cópia autenticada dos seguintes documentos: 

1.1.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

1.1.2. carteira de identidade, no caso de pessoa física; 

1.1.3. registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.1.4. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
devidamente registrados. Em qualquer caso, tais documentos deverão estar 
acompanhados de suas alterações ou consolidação; 

1.1.5. ato constitutivo, devidamente registrado, no caso de sociedade civil ou não 
empresária, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria 
em exercício; e 

1.1.6. 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, quando a atividade assim o 
exigir. 

1.1.6.1. No caso de sociedade estrangeira, documentação equivalente à 
descrita nas alíneas anteriores, conforme disponível em seu país de 
origem, que deverá ser consularizada pelo consulado brasileiro no 
país de origem e traduzida por tradutor juramentado. 

1.2. Em caso de requerimento de cadastro apresentado por grupo de interessados, 
fica dispensado vínculo formal, bastando que: 

1.2.1. Conste do requerimento de cadastro a identificação completa de todos os 
interessados requerentes, bem como do representante do grupo que será 
responsável pela interlocução com a Comissão de Acompanhamento do PMI;  

1.2.2. Sejam apresentados os documentos indicados no subitem 1.1, por cada um 
dos interessados requerentes; e 
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1.2.3. O requerimento de cadastro seja assinado por representantes legais, ou 
procuradores devidamente constituídos, de todos os interessados 
requerentes. 

1.3. Documentos de comprovação da realização de projetos, levantamentos, 
investigações e estudos similares aos solicitados no PMI-COPASA-01/2018, e 
referidos na Declaração de Experiência constante do modelo de requerimento de 
cadastro, tais como atestado(s) ou certidão(ões), emitidos por pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, que expressamente indiquem as atividades 
executadas; portfólios ou currículos acompanhados dos comprovantes das 
certificações especificadas e da qualificação completa das referências e meios de 
contato (telefone e endereço), bem como quaisquer outros documentos hábeis à 
comprovação. 

1.3.1. Serão aceitas, como similares às experiências exigidas para o COPASA-PMI-
01/2018:  

1.3.1.1. a apresentação de manifestações de interesse, no âmbito de outros 
PMIs cujo objeto envolva sistemas de esgotamento sanitário; 

1.3.1.2. a realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos 
para implantação de sistema de coleta ou tratamento de esgoto e 
que tenha considerado tecnologias ambientalmente adequadas, tais 
como, exemplificativamente: reator anaeróbio, filtro biológico 
percolador, decantador secundário, leitos de secagem de lodo, 
lagoas de estabilização ou outros tipos de tratamento de esgoto, em 
atendimento às exigências legais aplicáveis; 

1.3.1.3. a realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos 
ambientais na área de esgotamento sanitário, devidamente 
acompanhado da Certidão de Acervo Técnico registrado no 
Conselho Regional competente; 

1.3.1.4. a realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos 
atinentes ao conteúdo da manifestação de interesses a ser 
apresentada, em caso de esta ser diversa dos requisitos mínimos 
indicados no edital de PMI-COPASA-01/2018; e 

1.3.1.5. a realização de outros projetos, levantamentos, investigações e 
estudos que evidenciem que o requerente possui a experiência 
exigida. 

1.3.2. Em caso de a comprovação de experiência se referir a pessoa física não 
integrante do requerimento de cadastro, o requerente deverá demonstrar o 
vínculo formal entre eles mediante qualquer das seguintes hipóteses: 

a) apresentação de Carteira de Trabalho; 
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b) ficha de Registro de Empregados do Ministério do Trabalho; 

c) contrato de prestação de serviços com o requerente (com firma 
reconhecida do profissional) ou contrato de intenção de trabalho (com firma 
reconhecida do profissional), a ser iniciado tão logo seja emitida a 
autorização; e 

d) cópia da ata ou estatuto/CONTRATO social ou prova de eleição da 
administração, conforme o caso, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas competente, que 
comprove a investidura, em caso de o profissional apresentado ser sócio 
ou dirigente/administrador do requerente. 
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MODELOS DE REQUERIMENTO DE CADASTRO 

 

MODELO 1 – REQUERIMENTO DE CADASTRO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
INDIVIDUAMENTE 

 

A  

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA 

Em att. à  

Comissão de Acompanhamento do PMI-COPASA-01/2018 

 

Ref.: Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse nº COPASA-01/2018 - 
REQUERIMENTO DE CADASTRO 

 

Prezados Senhores, 

O requerente abaixo qualificado, 

Nome do requerente   

CPF/CNPJ  

Endereço   

Telefone de contato  

E-mail de contato  

Nome do contato 
responsável  

Profissão ou ramo de 
atividade  

Nome, CPF e domicílio 
do representante legal 
(em caso de pessoa 
jurídica)  

por seu(s) representante(s) legal(is) acima qualificados e infra assinados (em caso de 
pessoa jurídica), vem por meio desta, requerer o cadastro no edital PMI-COPASA-
01/2018 com o objetivo de receber autorização para elaborar, e em prazo hábil 
apresentar, manifestação de interesse que traga soluções ou insumos para estruturação 
de modelo de concessão de serviços públicos visando a implantação, expansão, 
reabilitação, operação e à manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário, objeto do 
PMI-COPASA-01/2018. 
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DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA: 

Declara possuir, conforme comprovação anexa, a(s) seguinte(s) experiência(s): 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Declara ainda: 

I. se obrigar:  

a. a cumprir eventuais solicitações realizadas pela COPASA relacionadas ao 
PMI-COPASA-01/2018; 

b. a assumir integral responsabilidade pelo conteúdo da manifestação de 
interesse a ser apresentada, quanto à veracidade das informações, direitos 
autorais e declarações ali contidas; 

c. a ceder e transferir, sem ônus ou condição e a título universal, todos os 
direitos decorrentes da autoria e da propriedade intelectual sobre o conteúdo 
da manifestação de interesses a ser apresentada no âmbito do PMI-
COPASA-01/2018; 

i. A transferência de que trata este instrumento é feita em caráter 
irretratável, incondicional e vitalício e é válida tanto para o território 
brasileiro quanto para o exterior 

d. observar toda a legislação aplicável ao procedimento bem como ao objeto do 
PMI-COPASA-01/2018; e 

e. a dotar de natureza confidencial as informações reveladas ou repassadas 
pela COPASA que por esta tenham indicação de confidencialidade, tratando-
as com o mesmo zelo e cuidado que dispensa às suas próprias informações 
confidenciais, salvo se forem de domínio público, ou seja também de 
propriedade do declarante ou de terceiros que não imponha a 
confidencialidade, ou em caso de cumprimento de determinação por lei, 
regulamento, ordem judicial ou de autoridades governamentais com poderes 
para tal. 

 

II. ter ciência, e concordar integralmente, com as condições e regras do edital de 
Procedimento de Manifestação de Interesse nº COPASA-01/2018; 

III. que todas as informações e dados constantes da manifestação de interesse a ser 
apresentada no âmbito do PMI-COPASA-01/2018 são verídicos,  

IV. ser titular da propriedade dos direitos autorais de todo o conteúdo da manifestação 
de interesse a ser apresentada, e que essa não infringem direitos autorais e/ou 
outros direitos de propriedade de terceiros; e 
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V. que tem conhecimento de que a falsidade dessa declaração configura crime 
previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei, sem 
prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

 

 

[Local], [data] 

 

_________________________________________________________________ 

[assinatura do requerente (pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica ou 
procurador com poderes específicos)] 
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MODELO 2 – REQUERIMENTO DE CADASTRO DE GRUPOS DE REQUERENTES  

 

A  

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA 

Em att. à  

Comissão de Acompanhamento do PMI-COPASA-01/2018 

 

Ref.: Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse nº COPASA-01/2018 – 
REQUERIMENTO DE CADASTRO 

 

Prezados Senhores, 

 

Os requerentes abaixo qualificados, 

 REPRESENTANTE DO GRUPO REQUERENTE 

Nome do requerente  

CPF/CNPJ  

Endereço   

Telefone de contato  

E-mail de contato  

Nome do contato 
responsável  

Profissão ou ramo de 
atividade   

Nome, CPF e domicílio 
do representante legal 
(para pessoas jurídicas)  

 

 MEMBRO DO GRUPO REQUERENTE 

Nome do requerente  
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CPF/CNPJ  

Endereço   

Telefone de contato  

E-mail de contato  

Nome do contato 
responsável  

Profissão ou ramo de 
atividade   

Nome, CPF e domicílio 
do representante legal 
(para pessoas jurídicas)  

por seus representantes legais acima qualificados e infra assinados, vêm por meio desta, 
requerer o cadastro no edital PMI-COPASA-01/2018 com o objetivo de receber 
autorização para elaborar, e em prazo hábil apresentar, manifestação de interesse que 
traga soluções ou insumos para estruturação de modelo de concessão de serviços 
públicos visando a implantação, expansão, reabilitação, operação e à manutenção dos 
sistemas de esgotamento sanitário, objeto do PMI-COPASA-01/2018. 

 

A representação do presente Grupo será exercida pela REPRESENTANTE acima 
indicada, para a qual os demais membros, acima listados, conferem, em caráter definitivo, 
irretratável e irrevogável, todos os poderes necessários à representação do Grupo no 
âmbito do PMI-COPASA-01/2018. Fica, pois, a REPRESENTANTE autorizada, perante 
a COPASA, a praticar todos os atos relacionados à participação no âmbito do referido 
PMI, podendo, dentre outros, apresentar documentação e as manifestações de interesse, 
incluídos estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos 
ou pareceres; realizar os atos de comunicação; concordar com condições; transigir; 
compromissar-se; interpor e desistir de recursos e impugnações; solicitar 
esclarecimentos; assim como assinar, em nome do Grupo, quaisquer papéis, 
documentos, estudos e instrumentos. 

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA: 

Declaram possuir, conforme comprovação anexa, a(s) seguinte(s) experiência(s): 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Declaram ainda: 

I. se obrigar:  
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a. a cumprir eventuais solicitações realizadas pela COPASA relacionadas ao 
PMI-COPASA-01/2018; 

b. a assumir integral responsabilidade pelo conteúdo da manifestação de 
interesse a ser apresentada, quanto à veracidade das informações, direitos 
autorais e declarações ali contidas; 

c. a ceder e transferir, sem ônus ou condição e a título universal, todos os 
direitos decorrentes da autoria e da propriedade intelectual sobre o conteúdo 
da manifestação de interesses a ser apresentada no âmbito do PMI-
COPASA-01/2018; 

i. A transferência de que trata este instrumento é feita em caráter 
irretratável, incondicional e vitalício e é válida tanto para o território 
brasileiro quanto para o exterior. 

d. observar toda a legislação aplicável ao procedimento bem como ao objeto do 
PMI-COPASA-01/2018; e 

e. a dotar de natureza confidencial as informações reveladas ou repassadas 
pela COPASA que por esta tenham indicação de confidencialidade, tratando-
as com o mesmo zelo e cuidado que dispensa às suas próprias informações 
confidenciais, salvo se forem de domínio público, ou seja também de 
propriedade do declarante ou de terceiro que não imponha a 
confidencialidade, ou em caso de cumprimento de determinação por lei, 
regulamento, ordem judicial ou de autoridades governamentais com poderes 
para tal. 

II. ter ciência, e concordar integralmente, com as condições e regras do edital de 
Procedimento de Manifestação de Interesse nº COPASA-01/2018; 

III. que todas as informações e dados constantes da manifestação de interesse a ser 
apresentada no âmbito do PMI-COPASA-01/2018 são verídicos,  

IV. ser titular da propriedade dos direitos autorais de todo o conteúdo da manifestação 
de interesse a ser apresentada, e que essa não infringem direitos autorais e/ou 
outros direitos de propriedade de terceiros; e 

V. que tem conhecimento de que a falsidade dessa declaração configura crime 
previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei, sem 
prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

[Local], [data] 

 

_________________________________________________________________ 

[assinatura de todos os requerentes (pessoa física ou representante legal da pessoa 
jurídica ou procurador com poderes específicos 


