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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
 
Às licitantes, 
 
Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório 
supra, vem a Comissão Permanente de Licitações informar: 
 
1) QUESTIONAMENTO Nº 01 

Gostaria de esclarecimentos acerca do item abaixo:  

6.1.4.5. Comprovação da prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor 
de R$ 358.631,42 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais 
quarenta e dois centavos) em qualquer das modalidades e nas condições previstas no 
parágrafo primeiro do artigo 56, da Lei Federal 8.666/93. Tal garantia deverá ter 
validade mínima de 60 (sessenta) dias e ser protocolada na Tesouraria da 
Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Contagem. A empresa que optar 
pelo depósito bancário deverá apresentar o comprovante na Tesouraria e requerer uma 
Certidão. A garantia apresentada no envelope de documentação para habilitação será 
validada pela Comissão Permanente de Licitações, que providenciará o seu 
recolhimento à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda. 

Como a concorrência seria realizado no dia 21/11/2019 nos já havíamos feito a apólice 
da garantia com prazo de validade de 90 dias e protocolado para o referido pregão, 
porem como houve impugnação e ela foi aceita parcialmente a mesma foi transferida 
para o dia 27/12/2019 a fim de modificar o edital.  

Diante disso, minha pergunta é: a mesma garantia terá validade para o referido certame 
que acontecerá no dia 27/12/2019 ou será necessário realizar uma nova? 

 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01 
  
Será necessário renovar a garantia. O citado dispositivo do edital visa assegurar que a 
garantia da proposta estará vigente pelo menos 60 (sessenta) dias, contados da sessão 
para abertura dos envelopes, sendo um prazo razoável para cobrir os atos 
administrativos até a almejada homologação e adjudicação do objeto ao licitante 
vencedor. Nesta perspectiva, necessário que na data da sessão, dia 27/12/2019, a 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 / PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 050/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM 
O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, DA MERENDA ESCOLAR AOS COMENSAIS 
DA REDE DE ENSINO E DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, PELO 
PRAZO DE 12 MESES. 
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garantia assegure o mínimo de 60 (sessenta) dias de vigência, de forma a suprir a 
contento a Cláusula 6.1.4.5., do Edital. 
 
 
Contagem, 12 de dezembro de 2019 

 
 
 

Márcia Mendes Siqueira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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