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ESCLARECIMENTO 

 
Às licitantes, 
 
 
A garantia de que trata o item 5.10 do edital poderá ser apresentada no envelope de proposta, caso o 
licitante não consiga fazer o protocolo junto à tesouraria, a Equipe de Pregão realizará o protocolo 
posteriormente, desde que a mesma seja apresentada na fase correta, qual seja, na fase de 
propostas escritas. 
 
 
 
ERRATA: 
 
No edital em comento, onde se lê: 
 

“5.10 - A empresa deverá fazer a garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do 
valor estimado do objeto da contratação do exercício de 2017 no valor de R$ XXXXXXX 
(  ), por qualquer das modalidades indicadas no artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
que deverá ser entregue na Diretoria de Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Contagem até o dia XX / XX / 2017, às 17:00 horas” 
 

 

Leia-se:  

 

“5.10 - A empresa deverá fazer a garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do 
valor estimado do objeto da contratação do exercício de 2017 no valor de R$ XXXXXXX 
(  ), por qualquer das modalidades indicadas no artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
que deverá ser entregue na Diretoria de Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Contagem até o dia 16/01/2018, podendo também apresentar o comprovante da 
prestação de garantia no envelope de proposta comercial, ficando assim, a equipe de 
pregões responsável por realizar o protocolo.” 
 
 
 
Contagem, 11 de Janeiro de 2017 
 
 
 

 
Jáder Luís Sales Júnior 

Equipe de Pregões 

 


