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ESCLARECIMENTOS 
 
 

ESCLARECIMENTO Nº. 002 

 
Pergunta 01: “ Solicito que a Escritura Particular de 5ª emissão de 
Debêntures Simples seja disponibilizada no site da MGi, por se tratar 
de um documento público”. 

Resposta: O inteiro teor da Escritura Particular de 5ª Emissão de Debêntures 
Simples foi disponibilizada no site da MGI para o conhecimento de todos os 
interessados. 

 
Pergunta 02: “Solicito o envio do “Contrato de Opções Flexíveis – 
Hedge” mencionado no “ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA” 
no Edital de Licitação”. 
 

Resposta: O Contrato de Opções Flexíveis – Hedge foi disponibilizado no 
site da MGI, link http://www.mgipart.com.br/editais/procedimento-da-lei-
13-3032016-0012019 , para o conhecimento de todos os interessados. Nota: 
Por força de obrigações contratuais foram omitidos termos e referências no 
referido instrumento que em nada prejudica a elaboração de proposta 
comercial. 

Pergunta 03: “Solicito o envio de outros documentos de qualquer 
maneira relacionados à 5ª emissão de Debêntures”. 
 

Resposta: Os documentos cuja divulgação é relevante para a elaboração das 
propostas comerciais se encontram divulgados no site da MGI. Outros 
documentos relacionados à 5ª emissão de Debêntures, necessários a efetiva 
execução dos serviços, serão disponibilizados em momento oportuno ao 
licitante vencedor do certame, ao qual for adjudicado o objeto do contrato, 
quando do encerramento do processo licitatório.  

Pergunta 04: Se a divulgação de tais documentos for inviável, solicito 
a divulgação de uma lista de documentos que sejam de qualquer 
maneira relacionados à 5ª emissão de Debêntures”. 
 



Resposta: Exemplificadamente, estão relacionados ao objeto licitado a 
Escritura da 5ª emissão de Debêntures e seus aditivos, o Contrato de Opções 
Flexíveis sobre Ações – Hedge e seus aditivos, o Contrato de Empréstimo 
de Ações e seus aditivos e o Contrato de Garantia e seus aditamentos. 

         Pergunta 05: “Gostaria de saber se debêntures são classificadas 
como prioritárias para fins da Lei n.º 12.431. Ou seja, contam com algum 
benefício fiscal? Por exemplo, o benefício para pessoas físicas (Imposto de 
Renda com alíquota de 0%).” 

 

Resposta: As debêntures emitidas pela MGI, não são prioritárias 
(debêntures de infraestrutura), portanto, a Lei 12.431/2011 não abrange a 
MGI. 

 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Comissão Permanente de Licitação da MGI 

 


