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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 02 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 28/02/2020 às 15:12 
 
 
 
 

1. Seria possível a inclusão da redação em destaque ao final da Cláusula 3 do contrato? 
“E pelos preceitos de direito privado, notadamente a Resolução 4753 do Banco 
Central do Brasil”. A Resolução 4753, vigente desde 01.01.2020, foi instituída pela 
Bacen para simplificar regras para abertura e fechamento de contas. 
 

RESPOSTA: Não consideramos ser necessária a inclusão, dado que o 
CONTRATADO, como instituição financeira, deverá cumprir todas as resoluções 
emitidas pelo Banco Central e demais autoridades financeiras, existentes e futuras, 
independentemente de estarem indicadas no contrato. 

 
2. Há condições constantes no Termo de Referência (anexo I) que não constam no 

corpo do contrato. Seria possível que o Termo faça parte integrante do contrato, com 
a consequente alteração da Cláusula 2 para conter esta previsão?  

 

RESPOSTA: O Termo de Referência (anexo I) é parte integrante do contrato e suas 
disposições deverão ser cumpridas pelas partes. O documento será anexo ao 
contrato e deverá ser rubricado pelos signatários do contrato. Não vemos 
necessidade de alterar a cláusula 2ª.  

 
3. Seria possível prever no contrato como a conta será operacionalizada (conforme 

instruções do FIDC e CODEMIG), bem como a definição das pessoas autorizadas 
(se necessário), cláusula de mandato para a contratada e para as pessoas 
autorizadas? 

 



 

 

Página 2 de 10 
Pregão Eletrônico n° 02/2020 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

 

RESPOSTA: A operacionalização da conta está prevista na cláusula 8ª do contrato, 
em especial nos itens XVII a XXII. Conforme disposto no item XXII da cláusula 8ª, as 
pessoas autorizadas, ou seja, aquelas que poderão dar ordens de 
investimento/desinvestimento, retenção e movimentação serão indicadas na data de 
assinatura do contrato.  

 
4. Pode ser previsto em contrato que o pagamento à contratada feito por meio de 

transferência se dará mediante débito na conta indicada por esta? 
 
RESPOSTA: O pagamento será feito exclusivamente mediante transferência 
bancária, conforme disposto na cláusula 6ª do contrato. 
 

5. Poderia haver no contrato a previsão de juros e multa caso a contratante atrase 
injustificadamente o pagamento à contratada?  
 
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 e prazos de 
pagamento estão previstas na Cláusula Sexta que trata “DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO” e serão cumpridas conforme previstas. 
 

6. O item V da Cláusula 8, no qual consta como obrigação da contratada:  
“Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas” pode ser 
excluído, por não ser aplicável neste caso?  
 

RESPOSTA: Esse item não poderá ser excluído, tendo em vista que a contratada 
pelo referido item responde pela execução e qualidade técnica do objeto. 

 
7. Seria possível excluir na Cláusula 8 do Item VIII a parte da reparação de danos a 

terceiros e incluir que a reparação de danos à CODEMIG, ao FUNDO ou a terceiros 
será apenas em caso de culpa ou dolo da contratada?   
 
RESPOSTA: Não vemos necessidade de alterar o item, estando subentendido que 
a reparação de danos à CODEMIG, ao FUNDO ou a terceiros será apenas em caso 
de culpa ou dolo da contratada. 
 

8. Seria possível a exclusão do Item XI da Cláusula 8, por ser não aplicável neste caso?  

RESPOSTA: Nesse caso, entende-se como “vistorias e acompanhamento da 
execução do objeto”, a disponibilização dos extratos de movimentação da conta, de 
maneira a verificar o cumprimento do objeto pelo CONTRATADO.  

 
9. Seria possível a exclusão do Item XIII da Cláusula 8, uma vez que não haverá, neste 

caso, funcionários da contratada na dependência da CODEMIG? 
 
RESPOSTA: Por se tratar de uma minuta padrão usada pela Companhia em suas 
contratações, a cláusula, apesar de não aplicável, não precisa ser excluída.  



 

 

Página 3 de 10 
Pregão Eletrônico n° 02/2020 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

 

 
10. Solicitamos, por gentileza, esclarecimento acerca do Item XVII da Cláusula 8, o qual 

está com a redação conflitante :“Acatar ordens para a movimentação da Conta 
Vinculada apenas mediante instrução escrita conjunta da CODEMIG e do FUNDO, 
na figura do CUSTODIANTE, sendo que os recursos que eventualmente sejam 
depositados na Conta Vinculada não serão transferidos ao FUNDO, à CODEMIG ou 
a terceiros sem a instrução/ordem escrita do FUNDO, na figura do CUSTODIANTE”.  
 
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. 

 

11. A contratada deverá fornecer, conforme o Item XIX da Cláusula 8 “as informações 
solicitadas pelo FUNDO, pela ADMINISTRADORA e/ou pelo CUSTODIANTE 
referentes à Conta Vinculada”?  

 

RESPOSTA: Sim.  

 
12. O Item XX da Cláusula 8 versa sobre investimento.  O primeiro investimento será por 

instrução conjunta e, qualquer resgate também ocorrerá por instrução conjunta, mas 
a partir do segundo investimento poderá ser apenas pela CODEMIG?  

 

RESPOSTA: Sim. 
 

13. O Item XX da Cláusula 8 menciona FUNDO e entendemos que conflita com o item 
seguinte XXI, que menciona CUSTODIANTE. Ambos não serão representados pela 
mesma pessoa jurídica?  

 

RESPOSTA: Ambos serão representados pela mesma pessoa jurídica. 

 
14.  Solicitamos informar, por gentileza, se os investimentos podem ser realizados em 

outros bancos (ex.: fundos adm. e geridos por outro banco que não o contratado)? 

 

RESPOSTA: Sim, desde que o investimento proposto esteja em acordo com a 
Política de Aplicações Financeiras da Companhia e seja aprovado pela CODEMIG e 
pelo FUNDO.  
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15. Por se tratar de prestação de serviços, seria possível a exclusão do contido na 
Cláusula 12? 

 

RESPOSTA: Não consideramos ser necessária a retirada.  

 
16. Empresas do mesmo grupo estão sujeitas à previa autorização do contratante, nos 

termos da Cláusula 14?   

 

RESPOSTA: Sim. 

 
17. Na cláusula 14, Parágrafo segundo, não deveria avisar à CONTRATADA também?  

 
RESPOSTA: O referido parágrafo esclarece quais são os sujeitos, o conteúdo e 
extensão do ato que autorizará a subcontratação das obrigações assumidas no 
contrato, de modo que, pelo caput da cláusula, será dado conhecimento à contratada 
que anuirá formalmente, como determina o caput. 
 
 

18.  Seria possível a exclusão das seguintes expressões no item IV da Cláusula 21: 
“desde que não acarrete prejuízos para a CODEMIG e observada a necessidade de 
anuência prévia por escrito do FUNDO para tanto”.  
 

RESPOSTA: Não consideramos ser necessária a retirada.  
 

 
19.  Solicitamos, por gentileza, esclarecer o que são casos omissos, nos termos da 

Cláusula 22. 

 

RESPOSTA: Os casos omissão são os não previstos, dado que não se consegue 
prever todas as situações possíveis a acontecer numa contratação. 
 

20. Seria possível a alteração da Cláusula 18 com a inclusão de item para prever o sigilo 
de informações repassadas entre as partes, não somente por parte da contratada, 
considerando que o FIDC irá receber extratos da conta da CODEMIG? 

 

RESPOSTA: O sigilo das informações aos quais o FIDC poderá ter acesso está 
compreendido no Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, não sendo, portanto, 
necessário incluí-lo na referida cláusula.  

 
21.  Seria possível a inclusão das seguintes cláusulas institucionais: de lavagem de 

dinheiro, FATCA, anticorrupção e socioambiental (esta última, declaratória e 
indenizatória), bem como cláusula sobre proibição de uso de marca registrada, 
logomarca ou nome comercial do Citi?  
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CLÁUSULAS INSTITUCIONAIS  
 
FATCA 
1.As PARTES expressamente consentem com a coleta, processamento, 
armazenamento, compartilhamento, transferência e divulgação pelo BANCO XXX de 
quaisquer Informações Confidenciais e/ou Dados Pessoais das PARTES ao e entre 
o BANCO XXX, Afiliadas do BANCO XXX, representantes e especialmente à Receita 
Federal Brasileira ou ao IRS, onde quer que se localizem, para uso confidencial 
(incluindo, a título de exemplo não exaustivo, à prestação de qualquer serviço e para 
fins de processamento de dados, de análise estatística e de risco) com observância 
de exigência governamental segundo FATCA. As PARTES declaram terem obtido 
de qualquer Pessoa Controladora, Titular de Dados ou outra pessoa das quais as 
PARTES tiverem fornecido informações ao BANCO XXX quaisquer consentimentos 
e renúncias necessários a possibilitar ao BANCO XXX, as Afiliadas do BANCO XXX 
e a representantes praticar os atos descritos acima, e que obterão os consentimentos 
e renúncias necessários antes de fornecer informações semelhantes ao BANCO 
XXX no futuro. 
 
1.1. Para fins da Cláusula 1 acima: 
 
(a) “Informações Confidenciais” significa informações relativas às PARTES, a 
Pessoa Controladora ou a seus respectivos representantes recebidas pelo BANCO 
XXX, por Afiliadas do BANCO XXX e por seus respectivos representantes no 
decorrer do da prestação de serviços objeto deste Contrato, inclusive Dados 
Pessoais das PARTES, dados de contas correntes das PARTES, informações sobre 
operações e quaisquer outras informações designadas como confidenciais pelas 
PARTES ou pela Pessoa Controladora quando da divulgação ou que pessoa 
razoável consideraria ser de natureza confidencial ou exclusiva; 
 
(b) “Dados Pessoais das PARTES” significam os dados pessoais relativos ao 
Titular de Dados recebidos pelo BANCO XXX, de Afiliadas do BANCO XXX ou de 
seus respectivos representantes no decorrer da prestação de serviços deste 
Contrato. Os Dados Pessoais das PARTES poderão incluir nomes, informações para 
contato, informações de identificação e verificação, senha de voz, informações sobre 
contas correntes e operações, na medida em que constituírem dados pessoais nos 
termos da legislação local aplicável; 
 
(c) “Afiliadas do BANCO XXX” significa qualquer entidade, presente ou futura, 
que direta ou indiretamente controle o BANCO XXX e qualquer filial sua, ou seja, por 
ele controlada ou que esteja sob seu controle comum; 
 
(d) “IRS” significa International Revenue Service, autoridade fiscal dos EUA; 
 
(e) “FATCA” significa Foreign Account Tax Compliance Act, legislação dos EUA 
objeto do Capítulo 4, do Internal Revenue Code e convenções internacionais 
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ocasionalmente firmadas pelo Brasil relativas ao reporte automático de informações 
sobre contas financeiras, bem como legislação correlata; 
 
(f) “Pessoa Controladora” significa qualquer pessoa física ou jurídica, ou 
qualquer filial sua, que (i) detenha, direta ou indiretamente, ações da PARTE, caso 
a PARTE seja sociedade por ações, (ii) detenha, direta ou indiretamente, lucros, 
participações ou participações no capital da PARTE, caso a PARTE seja sociedade, 
(iii) seja tratada como detentora da PARTE, caso a PARTE seja “grantor trust” nos 
termos dos artigos 671 a 679 do Código Tributário dos Estados Unidos ou lei similar 
de qualquer jurisdição, nacional ou estrangeira, (iv) detenha, direta ou indiretamente, 
participações como beneficiária na PARTE, caso a PARTE seja trust, ou (v) exerça 
controle direto ou indireto sobre a PARTE mediante propriedade ou qualquer acordo 
ou por outros meios, caso a PARTE seja pessoa jurídica, incluindo (a) instituidor de 
trust, curador ou beneficiário de trust, (b) pessoa que detenha em última instância 
participação controladora sobre a PARTE, (c) pessoa que exerça controle sobre a 
PARTE por outros meios, ou (d) o funcionário administrativo sênior da PARTE; e 
 
“Titular de Dados” significa pessoa física identificada ou que possa ser identificada 
direta ou indiretamente, em particular por referência a número de identificação ou a 
um ou mais fatores específicos à sua identidade física, fisiológica, mental, 
econômica, cultural ou social, ou, caso diferente, o significado atribuído a esse termo 
segundo lei local aplicável. Os Titulares de Dados poderão ser a PARTE ou seu 
pessoal, clientes, fornecedores, remetentes de pagamento, beneficiários de 
pagamento ou outras pessoas. 
 
Lavagem de Dinheiro 
2. As PARTES comprometem-se a tomar as medidas necessárias e cabíveis 
conforme previsto na legislação e regulamentação em vigor com a finalidade de 
prevenir e combater as atividades relacionadas com os crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores identificados pela Lei nº 9.613, de 3 de março 
de 1998, conforme alterada. 
 
Anticorrupção 
3. As PARTES declaram cumprir e fazem cumprir, bem como suas afiliadas, 
acionistas, conselheiros, diretores, funcionários, agentes e/ou eventuais 
subcontratados (“Pessoas Relacionadas”), todas as leis, regras, regulamentos e 
normas aplicáveis, emitidos por qualquer jurisdição aplicável às PARTES, que 
versam sobre atos de corrupção, suborno e atos lesivos contra a administração 
pública, incluindo, mas não se limitando a Lei nº 12.846/13 (“Leis Anticorrupção”); na 
medida em que (i) mantém políticas e procedimentos internos que asseguram 
integral cumprimento das Leis Anticorrupção; (ii) dá pleno conhecimento das Leis 
Anticorrupção a todos os profissionais que venham a ser relacionar com as PARTES, 
previamente ao início de sua atuação no âmbito deste Contrato; (iii) abstém-se de 
praticar quaisquer atos estabelecidos nas Leis Anticorrupção, no seu interesse ou 
para seu benefício, exclusivo ou não; e (iv) caso tenha conhecimento de qualquer 
ato ou fato que viole as Leis Anticorrupção, comunicará imediatamente ao BANCO 
XXX, que poderá tomar todas as providências que entender necessárias. 
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Ambiental e legislação trabalhista – declaratória e indenizatória 
 
3. Ainda, as PARTES declaram, para todos os devidos fins e efeitos, que 
cumprem e fazem cumprir pelas Pessoas Relacionadas, rigorosamente (i) a Política 
Nacional de Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais; e (ii) à legislação trabalhista 
relativa à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto ao trabalho ilegal, 
escravo e/ou infantil e/ou de silvícolas, quaisquer práticas discriminatórias, direta ou 
indiretamente, nem as disposições das normais legais e regulamentares que regem 
tal política ou legislação, bem como correlatas, emanadas nas esferas Federal, 
Estadual e/ou Municipal, responsabilizando-se por qualquer questionamento 
envolvendo o BANCO XXX e que seja relacionado, diretamente ou indiretamente, 
com BANCO XXX em relação ao atendimento à legislação de proteção ao meio 
ambiente e sócio ambiental aplicável. 
 
3.1 As PARTES obrigam-se a indenizar o BANCO XXX na hipótese de lhes 
serem imputadas responsabilidades de qualquer natureza por terceiros e/ou pelos 
órgãos de fiscalização e controle ambientais brasileiros, obrigando-se a indenizá-lo 
por quaisquer ônus ou prejuízos incorridos (exceto lucros cessantes) em razão de 
normas e exigências estabelecidas na legislação ambiental em vigor, tais como 
imposição de multas, sanções penais ou administrativas, bem como qualquer outra 
penalidade estabelecida pela autoridade competente.  
 
Circular 3.335 
4. O BANCO XXX, na qualidade de instituição destinatária dos Valores 
Depositados, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Circular 3.335 do Banco 
Central do Brasil, conforme aditada e/ou substituída de tempos em tempos, está 
autorizado a processar Transferência Eletrônica Disponível – TED, Documento de 
Crédito – DOC e da Transferência Especial de Crédito - TEC em momento posterior 
ao do recebimento dos Valores Depositados, devendo tal processamento ocorrer até 
o final do dia de referido recebimento. 
 
Proibição do uso de marca 
5. As PARTES não poderão utilizar marca registrada, logomarca ou nome 
comercial do BANCO XXX como referência sem o consentimento expresso, por 
escrito, do BANCO XXX. Qualquer autorização recebida nesse sentido será 
entendida restritivamente, como concedida em caráter precário, exclusivamente para 
aquela finalidade. 
 

RESPOSTA: Cláusulas institucionais decorrentes de legislação aplicável ao objeto 
da prestação dos serviços não têm de estar expressamente previstas para que seja 
exigida sua observância, não sendo necessário fazer as referidas inclusões.  

 
22. Solicitamos, por gentileza, a inclusão de cláusula de confidencialidade específica, 

bem como cláusula de mandato, em que pese a previsão do sigilo na Cláusula 18, 
conforme abaixo: 

 
Sigilo: 
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      Em razão das peculiaridades que revestem os serviços objeto deste Contrato, as 
PARTES liberam o BANCO XXX de sua obrigação de sigilo bancário, nos termos da 
legislação vigente, em relação às informações das PARTES e/ou da Conta 
Controlada disponibilizadas aos seus respectivos representantes legais e/ou 
Pessoas Autorizadas, de forma que tal disponibilização não seja considerada 
violação de sigilo bancário por parte do BANCO XXX. 
 
Confidencialidade:  
 
As PARTES, por si, seus sócios, diretores, empregados e prepostos manterão o mais 
completo e absoluto sigilo durante a vigência deste Contrato e por 02 (dois) anos 
após o término deste, sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, documentos, 
especificações técnicas e comerciais de produtos e de informações das demais 
PARTES de que venham a ter conhecimento ou acesso, ou que lhes venham a ser 
confiados e que estejam relacionados com objeto deste Contrato. A inobservância 
do disposto nesta Cláusula acarretará sanções legais. 
 
Excluem-se deste Contrato as informações: (i) de domínio público; (ii) que já eram 
do conhecimento da PARTE receptora; e (iii) que se tornarem públicas durante a 
vigência do Contrato ou decorrido o prazo estipulado na Cláusula acima. 
 
Se uma das PARTES, por determinação legal ou em decorrência de ordem judicial 
ou de autoridade fiscalizadora, tiver que revelar algo sigiloso, conforme acima 
especificado, sem prejuízo do atendimento tempestivo à determinação legal ou 
administrativa e sendo isso permitido pela lei ou regulamentação aplicáveis, tal 
PARTE imediatamente notificará as demais PARTES que poderão, a seus critérios, 
defender-se contra a divulgação de qualquer das informações sigilosas. 
 
# Mandato: 
 
As PARTES nomeiam e constituem o BANCO XXX como seu procurador, em caráter 
irrevogável e irretratável, de acordo com os artigos 653 e seguintes do Código Civil, 
enquanto estiver vigente o presente Contrato, conferindo a ele poderes especiais 
para a finalidade específica de monitorar, transferir, bem como efetuar quaisquer 
movimentações da Conta Controlada incluindo, mas não se limitando a débitos, 
créditos, investimentos, resgates, recolhimento de tributos, podendo receber e dar 
quitação, de acordo com as Instruções, em observância ao disposto neste Contrato 
e seus Anexos. 
 

RESPOSTA: A Cláusula 18 trata de sigilo. Sigilo específico relativo ao objeto em 
contratação e decorrente de legislação e regras a ele aplicáveis fazem parte do 
objeto e não precisam estar textualmente indicadas. 

 

23. Seria possível a inclusão do contido nos arts. 4° e 5° da Resolução 4753 do Bacen 
que tratam respectivamente dos requisitos mínimos que devem ser previstos no 
contrato de prestação de serviços de conta de depósito e providências a serem 
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adotadas para o encerramento de contas, uma vez que se trata de exigência do 
Banco Central do Brasil?  

 

RESPOSTA: Não consideramos ser necessária a inclusão, dado que o 
CONTRATADO, como instituição financeira, deverá cumprir todas as resoluções 
emitidas pelo Banco Central e demais autoridades financeiras, existentes e futuras, 
independentemente de estarem indicadas no contrato. 

 

24. Solicitamos informar se a conta terá que ser aberta em Belo Horizonte. Em caso 
positivo, teremos que verificar sobre a prestação de serviços durante os feriados 
locais, pois hoje trabalhamos com contas da Cidade de São Paulo. 
 
RESPOSTA: Não necessariamente, a conta poderá ser aberta em outra localidade, 
desde que não haja prejuízo na operacionalização do serviço objeto da contratação.  
 

25. Solicitamos, por gentileza, esclarecimentos com relação ao contido no detalhamento 
do objeto no Termo de Referência (Anexo I): “Volume estimado de recursos que 
circularão mensalmente pela conta vinculada – VALORES ESTIMADOS, COM O 
INTUITO EXCLUSIVO DE SUBSIDIAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO: R$ 
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) por mês”. 
 
RESPOSTA: Esse valor foi estimado, tendo como base a média dos recebimentos 
mensais da CODEMIG referentes a sua participação na SCP. Portanto, trata-se de 
um valor indicativo, que não necessariamente será observado durante a vigência do 
contrato, podendo ser maior ou menor o recebimento mensal que circulará na conta 
vinculada objeto desta contratação.  
 

26. Acerca do prazo de transferência dos recursos, há previsão no Termo de Referência 
(página 23) de que “a CONTRATADA deverá transferir os recursos na forma da 
instrução e no prazo nela disposto, desde que operacionalmente viável”. Seria 
possível a previsão na proposta do prazo D+2, uma vez que o operacional do banco 
necessita de pelo menos um dia para viabilizar qualquer processo?  

 
RESPOSTA: É desejável que as instruções possam ser efetivadas pela 
CONTRATADA em até um dia útil após o recebimento da instrução, podendo esse 
prazo ser negociado entre as partes. 
 

27. Seria possível a previsão de reajuste pelo IPCA ou IGPM ao invés de INPC?  
 
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.  
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28. Gostaríamos de saber se há chances do FIDC não ser constituído, considerando o 
disposto no item 2 da Matriz de Risco do Termo de Referência. 
 

RESPOSTA: Sim, há essa possibilidade, que consideramos remota. Nesse caso, o 
CONTRATADO fará jus ao pagamento das eventuais tarifas de implantação e 
manutenção da conta até o momento em que o contrato for descontinuado.  
 

29. Com relação às instruções, estas poderão ser realizadas eletronicamente pelo 
sistema Citidirect, caso o BANCO XXX seja declarado vencedor do certame? Em 
caso negativo, precisaremos prever na proposta comercial a cobrança do valor de 
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada transferência manual. 

 

RESPOSTA: Sim, as instruções podem ser eletrônicas. 
 
 
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2020.  
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado  
Pregoeira 


