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PROCESSO LICITATÓRIO N. 74/2022 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.41/2022 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
 

ESCLARECIMENTO 
 
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal RESOLVE ESCLARECER O 

EDITAL DE LICITAÇÃO na modalidade de modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, cujo regime de execução é EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificações a seguir: 

Em razão dos inúmeros questionamentos recebidos acerca do item: 
5.DAS GARANTIAS: 5.1 GARANTIA DE PROPOSTA: 
 
Conforme Edital lançado:  
 
5.DAS GARANTIAS: 
5.1 GARANTIA DE PROPOSTA 
5.1.1 A proponente deverá fornecer, como parte integrante do Envelope 
n.1, comprovante   de Garantia de Proposta no valor de 1% (um por cento) 
do valor estimado do objeto da contratação, podendo a proponente optar 
por uma das seguintes modalidades, elencadas no Art. 31, Inciso III e Art. 
56 § 1° da Lei n. 8.666/93: seguro garantia, fiança bancária ou caução em 
dinheiro. 
No caso de a proponente optar pelo depósito de Garantia de Proposta caução 
em dinheiro, este deverá ser depositado na conta PM. DE PONTE SERRADA 
n. 206.953-9, do Banco do Brasil S/A, agência n. 2479-1, depósito este deverá 
ser feito com no mínimo 2 dias de antecedência a  abertura dos envelopes 
deste Edital, a fim de  proteger a Entidade de Licitação contra atos ou 
omissões da proponente arrolado abaixo: 
a)- caso a proponente retire sua proposta durante o período de validade 
definido no Edital e na Garantia de Proposta; 
b) - caso a proponente, através de qualquer meio, venha obstruir, impedir, ou 
tumultuar o prosseguimento do certame, sem fundamento legal ou desprovido 
de razão, e; 
b) - se a proponente vencedora deixar de assinar o Contrato ou não apresentar 
a Garantia de Execução Contratual. 
5.1.2.-A Garantia de Proposta das proponentes não vencedoras ser-lhes-á 
restituída no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da homologação e 
da adjudicação; no caso de interposição de recurso o prazo de devolução será 
contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 
5.1.3.-A Garantia de Proposta da proponente vencedora será liberada quando 
assinado o Contrato, mediante apresentação da Garantia de Execução 
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Contratual. 
 
 
2. PERMANECE INALTERADA A DATA DO CERTAME PARA. 
 
As demais informações permanecem sem alteração.  
 
Outras informações pelo telefone 49-3435-6014/6021 pelo site 
http://www.ponteserrada.sc.gov.br.  
 

Ponte Serrada/SC, 23 de junho de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 

ALCEU ALBERTO WRUBEL 
Prefeito Municipal  
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