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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 03 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 27/02/2020 às 18:35 
 
 

1. Foi  informado que o Volume estimado que circulará na conta mensalmente  será 
de BRL 120.0MM. Qual a frequência de créditos e débitos? Qual o saldo médio 
em conta? 
 
RESPOSTA: Serão realizados, mensalmente, até dois recebimentos e até três 
transferências, para o FUNDO, para a CODEMGE e para conta de livre 
movimentação da CODEMIG, caso haja recursos remanescentes na Conta 
Vinculada. Após as transferências, o saldo da conta permanecerá zerado até o 
próximo recebimento, no mês subsequente. 
 

2. Os saldos em conta serão investidos, qual a frequência esperada deste 
investimento? 
 
RESPOSTA: Os saldos poderão ser investidos durante o período em que 
estiverem na conta. 
 

3. Certificados de Depósito Bancário emitidos pelo BANCO XXX poderiam ser 
aceitos como opção de investimento? 
 
RESPOSTA: As opções de investimento possíveis estão discriminadas no 
parágrafo terceiro da cláusula 8ª da minuta do contrato (anexo II):  
Parágrafo terceiro. Os recursos da Conta Vinculada poderão ser investidos nos 
seguintes investimentos autorizados, observado o disposto nesta cláusula: Letra 
Financeira do Tesouro Nacional (LFT); debêntures compromissadas; e fundos de 
investimento lastreados em títulos do tesouro nacional, classificados como de 
baixo risco e com liquidez diária. 
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4. A Minuta do Contrato, conforme Anexo II deste Edital, poderá ser negociada para 
conter as cláusulas padrões dos serviços de Escrow do BANCO XXX? 
 
RESPOSTA: A Minuta do Contrato contida no Anexo II não poderá, a princípio, 
ser modificada. Pede-se que o fornecedor esclareça quais as cláusulas padrões 
que desejaria alterar para que seja avaliado. 
 

5. A Proposta Comercial , conforme Anexo III deste Edital, poderá ser alterada para 
conter as premissas para a prestação dos serviços de Escrow do BANCO XXX? 
 
RESPOSTA: A Proposta Comercial deverá ser apresentada conforme modelo 
constante no Anexo III do Edital. 
 
 
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2020.  
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado  
Pregoeira 


