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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 01 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 17/01/2020 às 16:30 
 
 
 
Gostaríamos por gentileza que fosse esclarecido as questões abaixo que não 
conseguimos sanar através do edital:  
 
Nº da Licitação: 06/2019 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL:  14/01/2020 - DATA DA 
LICITAÇÃO: 27/01/2020 
 
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 
 
Informações solicitadas: 
 
        -   Este contrato poderá ser discutido pois não prevê qualquer tratamento de 
risco socioambiental?  
        -  Há a possibilidade do banco licitante solicitar alterações na redação do 
contrato proposto no Anexo II do Edital? 
        -   Solicitamos que nos encaminhem seus drafts para que tenhamos maiores 
subsídios para desenhar a operação 
        -  Regulamento do FIDC;  
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-Balanço da SCP 2018, 
        - Contrato/estatuto da SCP que permite tal distribuição 

 
 
RESPOSTAS: 
 

1. Não vislumbramos riscos socioambientais ligados a essa contratação. Trata-se 
de contratação para prestação de serviço estritamente financeiro. 
 

2. Pedimos, por gentileza, que o potencial licitante especifique quais alterações são 
de seu interesse, para que possamos avaliar. 
 
 

3. Regulamento do FIDC 
Tendo em vista que a Codemig se encontra em período de silêncio, não estamos 
autorizados a divulgar nenhuma minuta dos documentos relacionados à 
constituição do FIDC. 
 
Balanço da SCP 2018 
As demonstrações financeiras da SCP não são divulgadas. Entretanto, 
informamos que as demonstrações financeiras da Codemig se encontram 
publicadas em seu site corporativo e apresentam todas as informações acerca 
da SCP que são pertinentes para esta licitação.  
Link para acesso às demonstrações financeiras da Codemig: 
http://www.codemig.com.br/informacoes-financeiras/ 
 
Contrato/estatuto da SCP que permite tal distribuição 
Escritura pública (PDF em anexo). 
 

 
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado  
Pregoeiro 

http://www.codemig.com.br/informacoes-financeiras/





































































