EDITAL DE LICITAÇÃO Nº XXX/20XX
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM)

MODELO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA - ANEXO H

___________________________________________
(O licitante poderá usar este modelo ou outro, de mesmo teor)

À
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS
R. António Rabelo Junior, nº 161 – 12º andar – Edifício Eco Business Center – Miramar
João Pessoa/PB
CEP 58032-090

Ref.: Garantia de Manutenção da Proposta
EDITAL DE LICITAÇÃO NºXXX/20XX

A/O __________________________________ (denominada/denominado doravante
SEGURADORA/BANCO) com sede à Rua ______________________________, Cidade
de ________________, Estado de _____________, em caráter de fiadora/fiador e principal
pagadora/pagador, garante pelo presente instrumento a Companhia Paraibana de Gás
(denominada doravante PBGÁS) o pagamento de R$ ________ (_______ reais), referente
as obrigações assumidas pela empresa ______________ (denominada doravante licitante)
com sede à Rua __________________, Cidade de _____________, Estado de
___________, através da apresentação da Proposta, em __/__/__ para a
___________________ (objeto da Concorrência).

A/O SEGURADORA/BANCO se obriga, assim como seus sucessores
cessionários, pela presente Garantia, se ocorrerem as condições a seguir indicadas:

e

1 - Retirando o licitante sua PROPOSTA durante o período de validade especificado no
Edital e suas eventuais prorrogações solicitadas pela PBGÁS e formalmente aceitas pelo
licitante.
2- Caso o licitante, tendo sido notificado da aceitação de sua PROPOSTA pela PBGÁS,
durante o período de validade da PROPOSTA se recuse a assinar o Contrato, caso isto
seja exigido, ou não compareça para tal finalidade no prazo estabelecido no Edital em
referência.
A/O SEGURADORA/BANCO compromete-se a pagar à PBGÁS o montante acima
referido, no recebimento de sua primeira notificação escrita, independentemente de
justificativa, contanto que naquele documento a PBGÁS assinale que o montante
reivindicado lhe é devido em virtude da ocorrência de qualquer das condições acima,
especificando a condição ocorrida.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº XXX/20XX
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM)

MODELO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA - ANEXO H

___________________________________________
Esta Garantia permanecerá em vigor por um período de 60 (sessenta) dias, após a
data de apresentação da proposta retromencionada, portanto vencendo-se em __/__/__
(preencher iniciando a contagem do prazo no dia seguinte ao de apresentação das
propostas), podendo ser prorrogada por solicitação do licitante, devendo qualquer
notificação com respeito à mesma chegar às mãos da/do SEGURADORA/BANCO até a
data correspondente ao término da validade aqui definido.

(Local) __________________________, (Data) ____________

(Carimbo da/do SEGURADORA/BANCO)

(Firma da/do SEGURADORA/BANCO)

Obs: Preencher em papel timbrado da Seguradora/Banco.
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