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ANEXO 08 
ELEMENTOS PARA GARANTIA DE PROPOSTA 

  



 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PARA GARANTIA DE PROPOSTA 

 

No comprovante de garantia, além dos dados rotineiros, deve constar 

obrigatoriamente o seguinte: 

 

I) OBJETO 

 

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM 

TODO O SISTEMA REGULAR MUNICIPAL, COMPREENDENDO (I) 

A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, 

DEMAIS VEÍCULOS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE, OU 

OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER 

DISPONIBILIZADAS, (II) A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, E (III) 

A OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS. 

 

II) VALORES DA GARANTIA 

 

A garantia de proposta deverá consignar o valor de RS ______________ (o valor 

indicado no subitem 13.1 do EDITAL). 

 

III) VIGÊNCIA DA GARANTIA 

A garantia de proposta deverá ter prazo mínimo de validade de 90 (noventa) dias 

a contar da data da entrega do Envelope nº 01. 

 

 

IV) FAVORECIDO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SMTT) 



 
 
 
 
 
 

 

V)  – MODELO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA Nº ______ 
 
VALOR: R$ _____________ 
 
Prezados Senhores, 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, o 
BANCO......................... , com sede na Rua...................................., nº.........., na 
cidade de ............................/(UF), inscrito no CNPJ/MF sob n.º ..........................., 
por seus representantes legais abaixo assinados, se declara perante a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SMTT), como 
fiador e principal pagador, com expressa renúncia do benefício previsto nos 
artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro, da empresa ..........(nome da 
empresa, endereço completo e CNPJ)................, até o limite de R$ 
_____________________, em garantia à fiel, completa, cabal e perfeita 
manutenção das condições da Proposta à Licitação – Concorrência Pública nº 
004/2016/CPL, cujo objeto é a CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM 
TODO O SISTEMA REGULAR MUNICIPAL, COMPREENDENDO (I) A 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, 
MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, DEMAIS VEÍCULOS DE 
BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A 
SER DISPONIBILIZADAS, (II) A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, E (III) A 
OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS. 
 
A fiança ora concedida visa assegurar, por parte da afiançada, todo e qualquer 
descumprimento das obrigações previstas no Edital da Concorrência em 
questão, relativamente a sua proposta, podendo o valor de tal fiança ser recebido 
por esta SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SMTT), 
a qualquer tempo, independente de autorização ou mera concordância da 
afiançada. 
 
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro 
de 5 (cinco) dias úteis quaisquer pagamentos cobertos por esta fiança exigidas 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SMTT), 
independentemente de interpelação judicial, bem como de qualquer prévia 
justificação. 
 
Declara, outrossim, que só será retratável a presente fiança na hipótese da 
afiançada depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta 
de Fiança ou substituir por nova Carta de Fiança, que seja aceita pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SMTT). 
 



 
 
 
 
 
 

Atesta que a presente fiança esta devidamente contabilizada neste banco, 
satisfazendo as determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à 
legislação bancária.  
 
A presente fiança vigorará pelo prazo de.... (dias por extenso) dias, a contar do 
dia.../...../...., inclusive, vencendo-se, portanto, em ..../..../..... 
 
Este Banco ficará automaticamente desobrigado do pagamento de qualquer 
débito ocorrido na vigência desta fiança, se não cobrado até o término do prazo 
acima estipulado, quando sua eficácia jurídica se extinguirá de pleno direito. 
 
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais na hipótese de ser 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SMTT), 
compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer 
obrigação assumida por nossa afiançada. 
 
Declaramos que este Banco esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a 
expedir Cartas de Fiança e que o valor da presente está dentro dos limites 
autorizados por aquele órgão federal. 
 
A presente fiança é firmada em 02 (duas vias), de igual teor, sendo a primeira 
via entregue ao afiançado para fins de remessa ao beneficiário da fiança, 
permanecendo a 2ª via em poder do fiador. 
 
BANCO _______________ 
 

(assinaturas autorizadas com firmas reconhecidas) 

 


