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PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020 
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 da participação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais – CODEMIG 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. 
  
Licitação: PE n° 02/2020 
 
PROCESSO INTERNO N°: 047/20– ECM: 82636. 
 

ESCLARECIMENTO 01 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 20/02/2020 às 18:17 
 
 

 
 
RESPOSTA: A instituição financeira poderá emitir outro documento de cobrança, 
que deverá conter os dados do contratado e do contratante, ou seja, da CODEMIG 
(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. 
 

 
RESPOSTA: A conta será de titularidade exclusiva da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG - CNPJ nº 
19.791.581/0001-55. Os beneficiários da conta, ou seja, as pessoas jurídicas que 
poderão receber transferências oriundas dessa conta, são: 
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• Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“FIDC-NP”) a 

ser constituído; 

• Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE – CNPJ nº 

29.768.219/0001-17; 

• Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG - CNPJ 

nº 19.791.581/0001-55, caso haja recursos remanescentes. 

 
 
RESPOSTA: Conforme itens XXI e XXII da minuta contratual constante no edital, é 
obrigação da instituição financeira a ser contratada por este certame: 
XXI. Somente acatar ordens de investimento/desinvestimento, retenção e 
movimentação, na forma dos itens acima, por meio de comunicação (incluindo, sem 
limitação, correspondência eletrônica e/ou outro meio de comunicação digital) 
previamente aprovado por escrito pela CODEMIG, pelo CUSTODIANTE e pela 
CONTRATADA, em formato e conteúdo também previamente aprovados por escrito 
pela CODEMIG e pelo CUSTODIANTE e informados à CONTRATADA.  
XXII. Somente acatar ordens de investimento/desinvestimento, retenção e 
movimentação, na forma dos itens acima, de pessoas autorizadas da CODEMIG, da 
ADMINISTRADORA e/ou do CUSTODIANTE, conforme indicadas por escrito à 
CONTRATADA na data de assinatura deste Contrato. 
Portanto, as instruções poderão ser enviadas por correspondência eletrônica e, na 
data da assinatura do contrato, serão indicadas as pessoas autorizadas a enviar as 
ordens de investimento/desinvestimento, retenção e movimentação. 
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RESPOSTA: O termo de referência e a minuta contratual indicam as aplicações 
permitidas, não sendo mandatório que a instituição financeira ofereça todas elas. 
Caso a contratada não ofereça todas as modalidades permitidas, as partes 
escolherão uma aplicação oferecida pela contratada. 

 
RESPOSTA: Todas as movimentações, via de regra, serão feitas mediante ordem 
conjunta. As seguintes movimentações poderão ser feitas mediante ordem 
individualmente encaminhada: 

• Retenção dos valores na Conta Vinculada, que poderá ser feita mediante 

ordem individual de qualquer uma das partes (FUNDO e/ou CODEMIG); 

• Investimentos em aplicações que tenham sido anteriormente autorizadas 

mediante ordem conjunta da CODEMIG e do FUNDO, caso em que a CODEMIG 

poderá realizar novos investimentos em tais aplicações por meio de instrução 

isolada. 

 
RESPOSTA: Poderão ser realizadas até três transferências mensais: para o 
FUNDO, para a CODEMGE e para conta de livre movimentação da CODEMIG, 
caso haja recursos remanescentes na Conta Vinculada. 
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RESPOSTA: Toda a movimentação será via instrução pontual. 
 

 

 
RESPOSTA: O horário limite para recebimento das instruções poderá ser acordado 
entre as partes (FUNDO, CODEMIG e CONTRATADA), respeitando eventuais 
limitações operacionais. É desejável que as instruções possam ser efetivadas pela 
CONTRATADA em até um dia útil após o recebimento da instrução.  

 

 
RESPOSTA: O banco deverá honrar com as transferências apenas quando houver 
saldo na conta escrow. O resgate dos investimentos, conforme item XX da cláusula 
8ª do contrato, será feito mediante ordem conjunta da CODEMIG e do FUNDO. 
 

 
 
RESPOSTA: A conta escrow receberá recursos por meio de transferência 
eletrônica (DOC/TED). 
 

 
RESPOSTA: Serão feitas até duas entradas de recursos por mês. 
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RESPOSTA: Sim. 

 
 
RESPOSTA: A CODEMIG reconhece que o fornecimento de informações ao 
FUNDO, desde que as referidas informações sejam exclusivamente relacionadas 
à conta vinculada, não constitui violação de seu sigilo bancário pela 
CONTRATADA. Adicionalmente, haverá obrigação de confidencialidade 
assumida pelo Fundo / Administrador em relação às informações prestadas, 
inclusive referentes à movimentação da conta vinculada. 
 

 
 
RESPOSTA: A CONTRATADA deverá enviar mensalmente, até o 4º dia útil do mês 
subsequente, o extrato da conta vinculada, inclusive de suas aplicações 
financeiras. Ademais, a CODEMIG e/ou o FUNDO poderão, a qualquer tempo, 
solicitar extrato da posição da conta durante o mês. É desejável que a CODEMIG 
tenha acesso, para consulta, aos extratos da conta vinculada via internet banking. 
 

 
 
RESPOSTA: Não haverá cláusula contratual estabelecendo acréscimos 
correspondentes a juros de mora, multa penal compensatória e correção 
monetária para atraso nos pagamentos da CODEMIG, caso haja.  As condições 
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e prazos de pagamento estão previstas na Cláusula Sexta que trata “DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO” e serão cumpridas conforme previstas. 
 

 
 
RESPOSTA: O pagamento será feito exclusivamente mediante transferência 
bancária, conforme disposto na cláusula 6ª do contrato. 
 

 
 
RESPOSTA: O contrato deverá ser reajustado conforme disposto no Termo de 
Referência e na cláusula 7ª do contrato, ou seja, o índice usado será o INPC.  
 
 

 
RESPOSTA: As condições de pagamento deverão seguir o disposto na cláusula 6ª 
do contrato. 
 

 
RESPOSTA: A minuta do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios não pode 
ser disponibilizada aos licitantes antes da data do pregão em razão do período de 
silêncio que é imposto às partes envolvidas na oferta, tendo em vista tratar-se de 
oferta pública regulada pela CVM. De qualquer forma, pode-se afirmar que o 
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Contrato de Cessão de Direitos Creditórios não impõe qualquer obrigação ao 
banco escrow, sendo certo que ao mencionar a conta vinculada limita-se a tratar 
de questões como: recursos que serão depositados; a aprovação da liberação de 
recursos será feita; a aplicação em investimentos apenas pode ser feita em 
investimentos listados no Contrato de Conta Vinculada.  

 

 
 
RESPOSTA: O preço global corresponde ao valor das tarifas de implantação e 
demais tarifas para inicialização do serviço, se houver, somado ao valor da 
mensalidade multiplicado pela totalidade dos meses do contrato (156 meses). A 
proposta comercial deverá ser apresentada nos moldes do Anexo III do edital.  
 

 
RESPOSTA: A matriz de risco mencionada está no Termo de Referência, nas 
páginas 25-26 do edital. 
 
 

 
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2020.  
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado  
Pregoeira 


