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MANUAL DE USO DO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DE 

OFERTAS DE DISTRIBUIÇÃO COM ESFORÇOS RESTRITOS, OFERTAS COM 

DISPENSA DE REGISTRO POR LOTE ÚNICO E INDIVISÍVEL E DE OFERTAS COM 

DISPENSA DE REGISTRO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESA. 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

A. ACESSO 

1.  O acesso será realizado pela página da CVM (www.cvm.gov.br): Central de sistemas, Ofertas 

Públicas, Ofertas com Esforços Restritos e Dispensas do Art. 5º ICVM 400, Envio de 

Comunicados (via CVMWeb). 

 

 

http://www.cvm.gov.br/
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B. CRIAÇÃO DE SENHA 

1.  Todas as instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários já dispõem 

de autorização para o envio de informações utilizando da senha máster da instituição no 

CVMWEB.  

 

2. Poderá ser delegada autorização para a utilização do Sistemas de Ofertas Públicas com 

Esforços Restritos, em Central de sistemas / CVMWEB / Administração de contas / Delegação 

de Tarefas.  
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C. PRAZOS PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES 

1. Ofertas com esforços restritos 

a. O Formulário Inicial deverá ser enviado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 

primeira procura a potenciais investidores; 

b. O Formulário Final deverá ser enviado no prazo de 5 (cinco) dias, contado de encerramento 

da oferta; 

c. Caso a oferta pública distribuída com esforços restritos não seja encerrada dentro de 6 

(seis) meses de seu início, o Formulário Parcial devera ser enviado 180 dias após o envio do 

formulário inicial ou do último formulário parcial enviado. 

 

2. Ofertas de lote único e indivisível 

a.  O Formulário Final deverá ser enviado no prazo de 5 (cinco) dias do encerramento da 

oferta.  

 

3. Ofertas por empresa de pequeno porte e microempresa 

a. O comunicado de utilização da dispensa de registro deve ser enviado previamente ao início 

da oferta. 
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D. ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

1. As informações enviadas com incorreções poderão ser alteradas pela própria instituição 

intermediária líder.  Poderão ser realizadas até duas alterações de cada formulário enviado. Só 

poderá ser alterado o último formulário enviado referente a cada oferta, isto é, o formulário 

só poderá ser alterado enquanto não for enviado um formulário subsequente. Um Formulário 

só poderá ser alterado até 200 dias após o seu envio. 

 

2. Especificamente para as informações de ofertas com Dispensa de Registro por empresa de 

pequeno porte e microempresa, cada formulário só poderá ser alterado uma única vez e em 

até 30 dias de seu envio. 

 

3. Após os prazos estabelecidos nos itens D.1 e D.2 as alterações dos formulários enviados 

somente poderão ser efetuadas por meio de solicitação à Superintendência de Registro de 

Valores Mobiliários da CVM. 

 

4. Para alterar informações em um formulário deve-se selecionar a consulta de comunicados 

enviados, o tipo de oferta e ano, o valor mobiliário e, em seguida, a oferta objeto. No 

formulário aberto, clicar em “Alterar Formulário” no alto à esquerda.  Depois de concluída a 

alteração, clicar no ícone “Alterar Formulário” ao fim da página. 
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E. OFERTAS EM ANDAMENTO 

1.  A partir da entrada em funcionamento do sistema de recepção todos os comunicados devem 

ser encaminhados pelo sistema. Deve-se observar que, nas ofertas com esforços restritos que 

se encontrem em andamento na presente data, será necessário o envio do formulário inicial 

pelo sistema, para possibilitar o envio de formulário parcial ou final.   

 

F. SITUAÇÕES ESPECIAIS 

1. Se, nas ofertas com Dispensa de Registro por microempresa (ME) e empresa de pequeno porte 

(EPP), houver dispensa da participação de Instituições Intermediárias, os comunicados devem 

ser enviados em papel para a CVM /SRE.   

 

2. Ofertas concomitantes de mais de uma espécie, série ou classe de valor mobiliário devem ser 

informadas em separado, isto é, como se fossem ofertas distintas.  
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II. ENVIO DE COMUNICADOS 

 

 

 

Clique no botão correspondente a opção de oferta desejada 
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A. OFERTAS PÚBLICAS COM ESFORÇOS RESTRITOS 

 

 

Clique no botão correspondente a opção de formulário desejado e depois no botão 

“Avançar” 
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1. Envio do Formulário Inicial 

 

 

 

a. Dados do Ofertante 

Ofertante é o detentor dos valores mobiliários que os coloca a venda. Se o ofertante não 

for também o emissor dos valores mobiliários a oferta é do tipo secundária. 
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i. Mesmos dados do emissor  

Marque o Box se o emissor e o ofertante forem a mesma instituição (oferta primária) . 

Esta opção serve para facilitar o preenchimento, evitando o preenchimento por duas 

vezes da mesma informação. Ao marcar o Box os campos do ofertante ficarão bloqueados 

para digitação e replicarão as informações preenchidas para emissor. 

ii. CNPJ 

Preenchido o CNPJ, se o ofertante estiver cadastrado na CVM o campo nome será 

automaticamente preenchido; 

iii. Nome 

Se o ofertante não constar do cadastro o nome deve ser digitado; 

iv. Tipo Societário  

Escolher entre as opções: Fundo de Investimento, Cooperativa, Pessoa Física, Sociedade 

Anônima de Capital Aberto, Sociedade Anônima de Capital Fechado e Outros; 

v. Outro Tipo Societário 

Se for escolhido “outros” na caixa tipo societário, será aberta uma caixa para 

preenchimento livre do tipo societário do ofertante; 

vi. Página na rede mundial de computadores. 

 

 

b. Dados do Emissor 

i. Mesmos dados do ofertante 

Marque o Box se o emissor e o ofertante forem a mesma instituição (oferta primária) . 

Esta opção serve para facilitar o preenchimento, evitando ter que preencher duas vezes a 

mesma informação. Ao marcar o Box os campos do emissor ficarão bloqueados para 

digitação e replicarão as informações preenchidas para ofertante; 

ii. CNPJ  

Preenchido CNPJ, se o emissor estiver cadastrado na CVM o nome será automaticamente 

preenchido; 

iii. Nome 

Se o ofertante não constar do cadastro o nome deve ser digitado; 

iv.  Tipo Societário 
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Escolher entre as opções: Fundo de Investimento, Cooperativa, Pessoa Física, Sociedade 

Anônima de Capital Aberto, Sociedade Anônima de Capital Fechado e Outros; 

v. Outro Tipo Societário 

Se for escolhido “Outros” na caixa Tipo Societário, será aberta uma caixa para 

preenchimento livre do tipo societário do emissor; 

vi. Página na rede mundial de computadores. 

 

 

c. Dados da oferta 

i. Valor Mobiliário Objeto da Oferta 

A lista de valores mobiliários disponível inclui aqueles possíveis de serem ofertados com 

esforços restritos, em lote único e indivisível e emitidos por empresa de pequeno porte e 

microempresa. Atente para as restrições específicas de emissão de valores mobiliários de 

cada oferta e de cada tipo societário de emissor. As ações estão separadas em suas duas 

espécies: ordinárias e preferenciais;  

ii. Número da Emissão; 

iii. Número de Série 

Escolher entre as opções: Única ou Várias; Se Varias, digitar o numero desta série; 

iv. Tipo de Oferta 

Escolher entre as opções: Primária ou secundária; 

v. Espécie: 

 Escolher entre as opções: Garantia real, garantia flutuante, sem preferência 

(quirografária), subordinada ou não aplicável. Para ações escolher não aplicável, visto que 

a espécie já está definida no valor mobiliário escolhido; 

vi. Classe:  

Escolher entre as opções: Sênior, Subordinada, Subordinada Mezanino, Não Aplicável e 

Outros; 

Se for escolhido “Outros” na caixa Classe, será aberta uma caixa para preenchimento livre 

da classe. Esta opção deve ser escolhida para determinar a classe de ações preferências, 

quando for o caso; 

vii. Forma:  

Escolher entre as opções: Nominativa, Escritural, Nominativa e escritural; 

viii. Data do início da oferta; 
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d.   Dados do intermediário 

i. Líder 

Escolher da lista de instituições intermediárias disponíveis;  

ii. Outras Instituições Intermediárias   

Se houver outras instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição, 

escolher da lista de Instituições Intermediárias  disponíveis; 

 

Ao final clique no botão “Enviar Formulário” para concluir o envio. 

 

 

 

2. Envio dos Formulários Parciais 

Não é possível enviar o formulário parcial sem que um formulário inicial desta oferta tenha sido 

anteriormente enviado; 

Não é possível enviar o formulário parcial em oferta já encerrada (na qual o formulário final já 

tenha sido enviado). 

O formulário parcial só deve ser enviado seis meses após a data de inicio da oferta ou 180 dias 

da data de envio do formulário inicial (o que ocorrer primeiro) ou 180 dias da data de envio do 

formulário parcial anterior. 
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Primeiro é necessário selecionar o formulário inicial correspondente à oferta desejada, 

entre as ofertas informadas pelo próprio intermediário, clicando na data; 
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Na tela subsequente preencher os campos: 

a. Garantias 

Escolher entre as opções: Penhor, Fidejussória, Hipoteca, Não Aplicável e Outra; 

b. Preço unitário 

Observar que o preço unitário está com 2 casas decimais, então para introduzir um número 

inteiro é necessário completar com 2 zeros;  

c. Valor total Subscrito ou Adquirido na oferta 

Este campo é preenchido automaticamente pelo cálculo do Preço Unitário multiplicado 

pela Total Parcial da Quantidade de Valores Mobiliários; 

 

d. Dados de colocação  

Digite primeiramente a quantidade de investidores de uma categoria para posteriormente 

introduzir a quantidade adquirida de valores mobiliários correspondente; 

Observar que a quantidade de valores mobiliários está com 4 casas decimais, então para 

introduzir um número inteiro é necessário completar com 4 zeros;  

e. No caso de ofertas de ações com oferta prioritária informar os dados da oferta prioritária 

no item “outros” do quadro de Dados de Colocação, especificando “prioritária”; 
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Ao final clique no botão “Enviar Formulário” para concluir o envio. 

 

 

3. Envio do Formulário Final 

Primeiro é necessário selecionar o formulário inicial correspondente à oferta desejada; 

Não é possível enviar o formulário final sem que um formulário inicial desta oferta tenha sido 

anteriormente enviado; 

O formulário final pode ser enviado a qualquer tempo após a data de entrega do formulário 

inicial; 
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Na tela subsequente preencher os campos: 

a. Garantias 

Escolher entre as opções: Penhor, Fidejussória, Hipoteca, Não Aplicável e Outra; 

b. Preço unitário 

Observar que o preço unitário está com 2 casas decimais, então para introduzir um número 

inteiro é necessário completar com 2 zeros;  

Se um formulário parcial já tiver sido enviado os campos Garantia e Preço Unitário já estarão 

preenchidos  e o campo Preço Unitário estará bloqueado para alteração; 

c. Data do encerramento da oferta; 

d. Valor total Subscrito ou Adquirido na oferta 

Este campo é preenchido automaticamente pelo cálculo do Preço Unitário multiplicado 

pela Total Parcial da Quantidade de Valores Mobiliários; 

 

e. Dados de colocação 

Digite primeiramente a quantidade de investidores de uma categoria para posteriormente 

introduzir a quantidade adquirida de valores mobiliários correspondente; 

Observar que a quantidade de valores mobiliários está fixada com 4 casas decimais, então 

para introduzir um número inteiro é necessário completar com 4 zeros; 

f. No caso de ofertas de ações com oferta prioritária informar os dados da oferta prioritária 

no item “outros” do quadro de Dados de Colocação, especificando “prioritária”. 
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Ao final clique no botão “Enviar Formulário” para concluir o envio. 
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B. LOTE ÚNICO E INDIVISÍVEL 
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1. Dados do Ofertante 

Ofertante é o detentor dos valores mobiliários que os coloca a venda. Se o ofertante não 

for também o emissor dos valores mobiliários a oferta é do tipo secundária. 

a. Mesmos dados do emissor  

Marque o Box se o emissor e o ofertante forem a mesma instituição (oferta primária) . Esta 

opção serve para facilitar o preenchimento, evitando ter que preencher duas vezes a 

mesma informação. Ao marcar o Box os campos do ofertante ficarão bloqueados para 

digitação e replicarão as informações preenchidas para emissor. 

b. CNPJ 

Preenchido CNPJ, se o ofertante estiver cadastrado na CVM o campo nome será 

automaticamente preenchido; 

c. Nome 

d. Se o ofertante não constar do cadastro o nome deve ser digitado; 

e. Tipo Societário  

Escolher entre as opções: Fundo de Investimento, Cooperativa, Pessoa Física, Sociedade 

Anônima de Capital Aberto, Sociedade Anônima de Capital Fechado e Outros; 

f. Outro Tipo Societário 

Se for escolhido “outros” na caixa tipo societário, será aberta uma caixa para 

preenchimento livre do tipo societário do ofertante. 

g. Página na rede mundial de computadores 

 

2. Dados do Emissor 

a. Mesmos dados do ofertante 

Marque o Box se o emissor e o ofertante forem a mesma instituição (oferta primária) . Esta 

opção serve para facilitar o preenchimento, evitando ter que preencher duas vezes a 

mesma informação. Ao marcar o Box os campos do emissor ficarão bloqueados para 

digitação e replicarão as informações preenchidas para ofertante. 

b. CNPJ  

Preenchido CNPJ, se o emissor estiver cadastrado na CVM o nome será automaticamente 

preenchido; 

c. Nome 

Se o ofertante não constar do cadastro o nome deve ser digitado; 

d.  Tipo Societário 
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Escolher entre as opções: Fundo de Investimento, Cooperativa, Pessoa Física, Sociedade 

Anônima de Capital Aberto, Sociedade Anônima de Capital Fechado e Outros 

e. Outro Tipo Societário 

Se for escolhido “Outros” na caixa Tipo Societário, será aberta uma caixa para 

preenchimento livre do tipo societário do emissor. 

f. Página na rede mundial de computadores 

 

3. Dados da oferta 

a. Valor Mobiliário Objeto da Oferta 

A lista de valores mobiliários disponível inclui aqueles possíveis de serem ofertados com 

esforços restritos, em lote único e indivisível e emitidos por empresa de pequeno porte e 

microempresa. Atente para as restrições específicas de emissão de valores mobiliários de 

cada oferta e de cada tipo societário de emissor. As ações estão separadas em suas duas 

espécies: ordinárias e preferenciais;  

b. Número da Emissão; 

c. Número de Série 

Escolher entre as opções: Única ou Várias; Se Varias, digitar o numero desta série; 

d. Tipo de Oferta 

Escolher entre as opções: Primária ou secundária; 

e. Espécie: 

Escolher entre as opções: Garantia real, garantia flutuante, sem preferência (quirografária), 

subordinada ou não aplicável. Para ações escolher não aplicável, visto que a espécie já está 

definida no valor mobiliário escolhido; 

f. Classe:  

Escolher entre as opções: Sênior, Subordinada, Subordinada Mezanino, Não Aplicável e 

Outros; 

Se for escolhido “Outros” na caixa Classe, será aberta uma caixa para preenchimento livre 

da classe. Esta opção deve ser escolhida para determinar a classe de ações preferências, 

quando for o caso; 

g. Forma:  

Escolher entre as opções: Nominativa, Escritural ou Nominativa e escritural; 

h. Data do encerramento da oferta; 

i. Garantias; 



25 

 

j. Preço unitário 

Observar que o preço unitário está com 2 casas decimais, então para introduzir um número 

inteiro é necessário completar com 2 zeros.  

 

4. Dados do intermediário 

a. Líder 

Escolher da lista de instituições intermediárias disponíveis;  

b. Outras Instituições Intermediárias   

Se houver outras instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição, 

escolher da lista de Instituições Intermediárias  disponíveis; 

 

5. Dados colocação 

Digite primeiramente a quantidade de investidores de uma categoria para posteriormente 

introduzir a quantidade adquirida de valores mobiliários correspondente; 

Observar que a quantidade de valores mobiliários está fixada com 4 casas decimais, então para 

introduzir um número inteiro é necessário completar com 4 zeros.  
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C. EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESA 

 

 

 

1. Dados do Emissor 

a. CNPJ  

Preenchido CNPJ, se o emissor estiver cadastrado na CVM o nome será automaticamente 

preenchido; 

b. Nome 

Se o ofertante não constar do cadastro o nome deve ser digitado; 

c. Tipo Societário 

Escolher a opções Outros; 

d. Outro Tipo Societário 
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Escolhido “Outros” na caixa Tipo Societário, será aberta uma caixa para preenchimento 

livre do tipo societário do emissor; 

e. Endereço da sede; 

f. Nome do Representante Legal; 

g. Telefone para contato; 

h. Fax; 

i. E-mail; 

j. Página na rede mundial de computadores; 

k. Faturamento do último exercício social. 

 

2. Dados da oferta 

a. Valor Mobiliário Objeto da Oferta 

A lista de valores mobiliários disponível inclui aqueles possíveis de serem ofertados com 

esforços restritos, em lote único e indivisível e emitidos por empresa de pequeno porte e 

microempresa. Atente para as restrições específicas de cada oferta e tipo societário do 

emissor; 

b. Quantidade de Valores Mobiliários Objeto da Oferta; 

c. Preço unitário 

Observar que o preço unitário está com 2 casas decimais, então para introduzir um número 

inteiro é necessário completar com 2 zeros. 

d. Valor total da oferta 

Este campo é preenchido automaticamente pelo cálculo do Preço Unitário multiplicado 

pela Quantidade de Valores Mobiliários da Oferta; 

e. Data do início da oferta; 

f. Instituição Intermediária (Líder). 
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III. CONSULTA DE COMUNICADOS ENVIADOS 

Clique no botão correspondente a opção de oferta desejada, marque o ano desejado e a situação: 

em andamento, encerrado ou ambos.  

 

 

 

Clique no valor mobiliário correspondente a oferta que quer observar. 

 

 

 

Clique no sinal + da oferta desejada para detalhar e escolher dentre os formulários enviados ou 

diretamente na oferta desejada para ver o último formulário enviado. 
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Clique no comunicado desejado. 

 

 


