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COMUNICADO REFERENTE A TP150/2020-PMB 

 
 

A Diretoria de Licitações e Contratos vem comunicar ás empresas interessadas 
no Processo de Licitação TP150/2020-PMB, cujo objeto: “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços e fornecimento de material, para  execução de 
pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e passeio público da Firmino 
Veríssimo Bernardino, Centro, Biguaçu, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e termo de referência, anexos ao processo”, que 
o item 8.3.11 do edital passa ater a seguinte redação: 
 
Onde lê-se: 8.3.11 – Deverá apresentar dentro do envelope de habilitação garantia de 
proposta através do protocolo de caução equivalente a 1% do valor máximo admitido 
pelo município para esta licitação em uma das modalidades previstas no 
§1º do artigo 56 da Lei 8.666/93: 
 I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a  
forma  escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 
 III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 
OBS: Para os que desejarem realizar depósito, o município disponibilizará a conta 
corrente junto ao Banco Brasil, Agência 1644-6, Conta Corrente 155154-X, devendo a 
empresa apresentar junto a tesouraria o comprovante de depósito onde será emitido 
recibo pela tesoureira.  
 
Leia-se:  8.3.11 – Deverá apresentar dentro do envelope de habilitação garantia de proposta 
através do protocolo de caução equivalente a 1% do valor máximo admitido pelo 
município para esta licitação em uma das modalidades previstas no 
§1º do artigo 56 da Lei 8.666/93: 
 I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a  
forma  escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 
 III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 
OBS:  
1) Para os que desejarem realizar depósito, o município disponibilizará a conta corrente 
junto ao Banco Brasil, Agência 1644-6, Conta Corrente 155154-X, devendo a empresa 
apresentar junto a tesouraria o comprovante de depósito onde será emitido recibo pela 
tesoureira 
2)   Para o seguro-garantia deverá ser apresentado junto a documentação o comprovante 
de pagamento da apólice do seguro. 
 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
Biguaçu, 23 de setembro de 2020. 
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