
Informe Selic 036/2020 - Testes do Ofpub e Lastro para compra de debêntures pelo Banco Central 
enviado em 18/08 

Prezado(a), 

O Demab, com base na Circular nº 4.028, de 23/6/2020, realizará testes no módulo complementar Oferta Pública 
(Ofpub) do Selic, com a realização de operação de compra de debêntures pelo Banco Central. Os testes ocorrerão no 
ambiente de homologação, por meio do sítio hml.selic.rtm. 
 
Os usuários deverão verificar as suas condições de acesso ao ambiente de homologação antes da realização do 
evento. No perfil padrão “OFPUB E OFDEALERS”, será acrescentada a nova função – Títulos Privados com as opções 
“Lançamento”, “Consulta” e “Resultado” automaticamente. O Usuário possuidor de perfil customizado deverá 
solicitar atualização do mesmo ao seu administrador. 
 
Em caso de esquecimento da senha, esta deverá ser trocada pelo administrador do Logon da instituição. Somente 
em caso de perda da senha pelos dois administradores da instituição, uma nova senha deverá ser solicitada à 
Dicel/Surem, pelos telefones 0800-200-1054 ou 21 2189-5570. 
 
Condições gerais do teste: 
 
1. O Banco Central do Brasil, das 15h às 15h30 do dia 21 de agosto de 2020, acolherá propostas das instituições 
financeiras participantes do módulo Ofpub para compra definitiva de debêntures, a serem registradas na B3 – Brasil, 
Bolsa, Balcão S.A. (B3); 
 
2. títulos e quantidades: conforme o Anexo 1; 
 
3. valor financeiro máximo da oferta: até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), a serem 
distribuídos entre os ativos objeto de compra, a critério do Banco Central do Brasil; 
 
4. divulgação do resultado: 21/8/2020, a partir das 17h na opção “Resultado dos leilões” no menu 
“Ofpub/Ofdealers”; 
 
5. data de liquidação: 24/8/2020; 
 
6. as propostas da presente oferta deverão ter curso no módulo Ofpub do Selic, Opção “Lançamento” do submenu 
“Títulos Privados”; 
 
7. na formulação das propostas, limitadas a 10 (dez) por título, deverão ser informados a quantidade e o preço, com 
seis casas decimais; 
 
8. o resultado será apurado pelo critério de preço múltiplo, acatando-se, ao preço proposto, todas as propostas com 
preço igual ou inferior ao preço máximo aceito pelo Banco Central do Brasil; 
 
9. na hipótese de serem apresentadas condições equivalentes em duas ou mais propostas, será dada prioridade às 
propostas referente a títulos emitidos por microempresas e pequenas e médias empresas. 
 
10. o Banco Central do Brasil poderá recusar integral ou parcialmente, com base em critérios de risco, precificação e 
liquidez, bem como nos limites de concentração previstos nos arts. 8º e 9º da Circular nº 4.028, de 2020, as 
propostas feitas no âmbito da oferta pública de que trata este Comunicado, ainda que atendidas as condições de 
elegibilidade dispostas no caput dos arts. 2º e 4º da referida Circular; 
 
11. a instituição financeira com proposta aceita deverá informar, até as 18h30 de 21/8/2020, no módulo “Lastro” do 
Selic, na opção “Partes finais” do submenu “Títulos privados”, os vendedores finais com as respectivas quantidades e 
contas de custódia na B3; 
 
12. após a indicação dos vendedores finais, de acordo com o disposto no parágrafo anterior, o Banco Central do 
Brasil, na data de liquidação, enviará à B3 arquivo eletrônico contendo a identificação do vendedor e a sua conta de 



custódia no depositário e a identificação, quantidade e preço unitário do título; 
 
13. Nesse teste, o comando dos participantes para a liquidação das operações na B3 é opcional; 
 
14. O Banco Central do Brasil, após a liquidação das operações na B3, divulgará por meio de informe Selic, de forma 
individualizada, o resultado da presente oferta. 

Atenciosamente, 
Banco Central do Brasil 
Departamento de Operações do Mercado Aberto 
Divisão de Administração do Selic 

ANEXO I 
Relação de ativos privados e quantidades 

As debêntures selecionadas para este teste não indicam qualquer preferência ou prioridade nas eventuais operações 
de compra do BCB  

Ativo Emissor  
Data de 

vencimento 
Quantidade 

UNDAC2 UNIDAS S/A 10/04/2027 
Até 

105.600 

NATU39 NATURA COSMETICOS S/A 21/09/2022 Até 5.000 

CPGT13 COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. 20/10/2022 
Até 

164.700 

GUAR12 GUARARAPES CONFECCOES S.A.. 11/01/2023 Até 31.100 

ANHB10 
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-

BANDEIRANTES S/A 
21/10/2026 

Até 

197.500 

CMTR33 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 15/02/2022 Até 20.500 

USIM27 USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS 30/09/2025 
Até 

214.400 

VIXL13 VIX LOGISTICA S/A 28/10/2022 Até 63.700 

PETR45 PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS 15/08/2024 Até 38.200 

SNGO16 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/09/2024 Até 7.100 

TAEE33 TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A 15/10/2024 
Até 

165.700 

CTEE17 
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA 

ELETRICA PAULISTA 
15/04/2025 

Até 

135.300 

STEN23 SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. 15/04/2024 Até 1.100 

CUTI11 CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. 15/12/2031 Até 54.400 

VRDN12 VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A 15/12/2034 
Até 

114.400 



Informe Selic 037/2020 – Esclarecimentos adicionais ao teste de compra de debêntures 
enviado em 19/08 

Prezado(a), 

Com relação ao Informe Selic 036/2020 – “Testes com Ofpub e Lastro para compra de debêntures pelo Banco 
Central”, reforçamos o caráter apenas de testes de sistemas e procedimentos em ambiente de HOMOLOGAÇÃO. 
Assim como os realizados quando de mudanças anteriormente implementadas, esses testes são importantes para a 
simulação e a avaliação das novas funcionalidades desenvolvidas, sem qualquer implicação para as reais operações 
efetuadas entre os participantes. 
 
O mesmo é válido para os testes que serão realizados nas etapas de liquidação, a serem cursados no ambiente de 
homologação da B3. 
 
Acesso ao ambiente de homologação do Selic: https://hml.selic.rtm/portal-selic/ 
Acesso ao ambiente de homologação da B3: https://nomehom.cetip.net.br/ 

Atenciosamente, 

Banco Central do Brasil 
Departamento de Operações do Mercado Aberto 
Divisão de Administração do Selic 
Divisão de Operações 

 

http://e.anbima.com.br/bendar/?atmca=8655960&atmme=1974&atmte=1&atmso=ck&utm_content=257165431&atmem=ZmxhdmlhLm5vc3JhbGxhQGFuYmltYS5jb20uYnI=&
http://e.anbima.com.br/bendar/?atmca=8655960&atmme=1974&atmte=1&atmso=ck&utm_content=257165431&atmem=ZmxhdmlhLm5vc3JhbGxhQGFuYmltYS5jb20uYnI=&
http://e.anbima.com.br/bendar/?atmca=8655960&atmme=1974&atmte=1&atmso=ck&utm_content=257165430&atmem=ZmxhdmlhLm5vc3JhbGxhQGFuYmltYS5jb20uYnI=&
http://e.anbima.com.br/bendar/?atmca=8655960&atmme=1974&atmte=1&atmso=ck&utm_content=257165430&atmem=ZmxhdmlhLm5vc3JhbGxhQGFuYmltYS5jb20uYnI=&

