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ERRATA N° 01 
 

Licitação: PE n° 06/2019 
 
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. 
 
 
1. No item 12 do Anexo II – Minuta de Contrato, onde se lê: 
 
“12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O recebimento do objeto contratual se dará dentro da vigência do contrato da seguinte forma:  

I. Provisoriamente, pelo fiscal do contato, em até 15 (quinze) dias da respectiva entrega, mediante 

termo de recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade e 

quantidade do mesmo com as especificações constantes do edital, do contrato e da proposta 

apresentada pela CONTRATADA.  

II. As eventuais impropriedades constatadas deverão ser registradas em documento próprio, no qual 
constarão as medidas a serem adotadas pelo Contratado e os respectivos prazos. 

III. Uma vez verificado que o objeto contratual está em conformidade com as exigências do processo 

de contratação, do contrato e da proposta apresentada pela CONTRATADA, o mesmo será 

recebido definitivamente pelo gestor do contrato, em até 90 (noventa) dias, com a lavratura do 

termo de recebimento definitivo.  

Parágrafo único. O objeto não será recebido se executado em desacordo com o processo de 

contratação, o contrato ou a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, 

às penalidades previstas neste contrato.” 

 

Leia-se: 

 “Uma vez verificado que o objeto contratual está em conformidade com as exigências do processo 

de contratação, do contrato e da proposta apresentada pela CONTRATADA, o mesmo será 

recebido definitivamente pelo gestor do contrato, dentro do prazo de vigência contratual, com a 

lavratura do termo de recebimento definitivo.  

Parágrafo único. O objeto não será recebido se executado em desacordo com o processo de 

contratação, o contrato ou a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, 

às penalidades previstas neste contrato.” 

 

2. No Anexo III – Modelo de proposta comercial, foi incluído um campo para informar o 

valor das tarifas de implantação da conta. 

A proposta comercial deverá ser entregue nos moldes constantes no Anexo III do edital, constando 
a tarifa de implantação da conta, o valor mensal da prestação do serviço, e o valor global, ou seja, 
o valor para a prestação do serviço durante toda a vigência do contrato (156 meses), acrescida da 
tarifa de implantação da conta. 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2019  
(a ser preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/e-mail  

Nome do Representante 
Legal 

 

Identidade do 
Representante Legal 

 
CPF do 
Representante 
Legal 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  
Contratação de instituição financeira para prestar o serviço de administração de uma conta 
vinculada (Escrow Account), conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. 

Descrição Quantidade Valor Unitário  Valor Global 

Valor da implantação e demais 
tarifas para inicialização do serviço 

01 (um) R$ ___ (_____) R$ ___ (_____) 

Valor referente às administrações 
das contas  

156 meses R$ ___ (_____) R$ ___ (_____) 

Valor Global R$ ___ (_____) 

Prazo de Validade da Proposta 
 ____ (______) dias. 
(prazo nunca inferior a 
60 dias).  

Prazo de Entrega/Execução do objeto  

Local de Entrega/Execução do objeto  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente sob minha responsabilidade. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

 

O arquivo alterado encontra-se disponível nos sites www.codemig.com.br e 

www.compras.mg.gov.br.  

A sessão do pregão permanece para o dia 27 de janeiro de 2019 às 09:00h. 

 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Fernanda Prates Lopes Cançado  
Pregoeiro 


