EDITAL
LICITAÇÃO PARA OUTORGA DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO
CENTRO DE CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU

ANEXO XV
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE PROPOSTA

Centro de Convenções de Foz do Iguaçu S/A – CECONFI
A/C: Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública No 001/2018 - Garantia de Proposta
Prezados Senhores,
1.
Pelo
presente
instrumento
e
na
melhor
forma
de
direito,
o(a)
.................................................. (nome da instituição financeira), com sede na
.................................................................... (endereço completo), inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o Nº ............................, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), se declara fiador e principal pagador, até o limite de R$ ............................
(montante em reais), da empresa .................................................. inscrita no CNPJ/MF
sob o Nº ........................, com sede na .................................................. (endereço
completo), em garantia à fiel, completa, cabal e perfeita manutenção das condições da
proposta à licitação na Concorrência Pública Nº 001/2018, cujo objeto é a gestão, o
planejamento, a implantação, a operação e a promoção do Centro de Convenções de Foz do
Iguaçu, visando à realização de feiras, exposições e eventos e à instalação de equipamentos de
apoio.
2. A fiança ora concedida visa assegurar, por parte da afiançada, todo e qualquer
descumprimento das obrigações previstas no Edital da Concorrência em questão, da qual
participa a licitante, podendo o valor de tal fiança ser recebido pelo CECONFI, a qualquer
tempo, independentemente de autorização ou mera concordância da afiançada, ou ainda de
ordem judicial, bem como de qualquer prévia justificativa.
3. Esta fiança tornar-se-á exigível se:
a) A licitante retirar sua proposta durante o seu período de validade;
b) A licitante inadimplir, total ou parcialmente, as obrigações por ela assumidas em virtude
de sua participação na Licitação;
c) A licitante, tendo sido notificada da aceitação de sua proposta pelo Poder Concedente:
c.1) Deixar de formalizar ou recusar-se a assinar o contrato de acordo com as Instruções
do Edital;
c.2) Deixar ou recusar-se a fornecer a Garantia de Execução de Contrato de acordo com
as instruções do Edital;
c.3) Descumprir qualquer das obrigações previstas no item 15 do Edital.
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4. Este(a) .................................................. (nome da instituição financeira), neste
ato, renuncia expressamente aos benefícios do artigo 827, 835 e 838 do Código Civil
Brasileiro e, declara, sob as penas da Lei que:
a) Está legalmente autorizado(a) a emitir a presente carta de fiança;
b) Esta fiança se acha devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigências da
legislação bancária e regulamentações do Banco Central do Brasil, aplicáveis;
c) O valor desta fiança está contido nos limites permitidos por aquela instituição federal.
5) Esta fiança bancária vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após o prazo para
apresentação das propostas estabelecidas no Edital de Licitação, prorrogáveis por igual período,
e será devolvida nas seguintes hipóteses:
a) Em até 15 (quinze) dias após a data da assinatura do Contrato;
b) Na hipótese de anulação ou revogação da licitação, em até 5 (cinco) dias após a
publicação do respectivo ato no Diário Oficial.
(Local), ......... de ......................... de 2018.

.......................................................................
Assinatura(s) autorizada(s) da Instituição Financeira,
com firma(s) reconhecida(s).
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