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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
 
 
OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestar o serviço de administração 
de uma conta vinculada (escrow account), na qual serão depositados, mensalmente, 
os recursos provenientes das distribuições recebidas pela Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (“CODEMIG”) oriundas da participação 
em uma Sociedade em Conta de Participações (“SCP”) constituída entre aquela e a 
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (“CBMM”), para a exploração de 
nióbio na região de Araxá, Minas Gerais. 
 
 
PROCESSO INTERNO N°: 30/19 – ECM: 80389.  
 

ESCLARECIMENTO 03 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 21/01/2020 às 16:270 
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RESPOSTAS: 
 

 
 

1. O documento de cobrança deverá conter os dados do contratado e do contratante 

(razão social, CNPJ e endereço), as datas de emissão e vencimento da cobrança, o 

valor, a forma de pagamento e o mês de referência da prestação do serviço. 

2. Sim, está correto. 

3. Cabe esclarecer que o termo de referência que integra este edital é parte integrante 

do contrato. Ademais, o Contrato de Cessão de Direitos Creditórios regulará outros 

detalhes da prestação do serviço, como forma de envio das instruções, 

movimentações, possibilidade de aplicar o montante enquanto estiver retido na 

Escrow, entre outros. Em relação ao pagamento, o contratado poderá definir, em seu 

documento de cobrança, a forma de pagamento, que poderá ser, por exemplo, 

transferência bancária.  

4. É vedada a subcontratação dos serviços prestados. 
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5. A princípio, não é objetivo da contratante suspender a prestação de serviço. 

Portanto, não é possível avaliar por quanto tempo os serviços permaneceriam 

suspensos, dado que essa avaliação depende do caso concreto. 

6. O preço global corresponde ao valor da mensalidade multiplicado pela totalidade dos 

meses do contrato (156 meses), acrescido de tarifa de implantação da conta, que 

poderá ser zero. O modelo de proposta comercial encontra-se no anexo III do edital. 

7. Esse item do termo de referência tem como único objetivo afastar a obrigação da 

administração direta e indireta de contratar ME/EPP, quando se trata de contratação 

com valor global inferior a R$ 80.000,00.  Não deve, portanto, ser interpretado como 

referência de valor mínimo mensal a ser pago pelos serviços contratados.  

 
 
 
 

Fernanda Prates Lopes Cançado  
Pregoeira 


