
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitações
 - Divisão de Licitações -

AVISO DE VENCIMENTO DA GARANTIA DA PROPOSTA 
Edital de Concorrência Pública nº 09/2016

O Município de Erechim/RS torna público que o vencimento do prazo de validade
da garantia das propostas apresentadas pelos licitantes na sessão pública de recebimento
dos envelopes 01, 02 e 03 e de abertura do envelope 01, realizada no dia 14 de julho de
2022, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim/RS, ocorrerá na data de 10 de
janeiro de 2023.

 Nos termos do Edital,  “A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ter a validade de
180  (cento  e  oitenta)  dias,  contados  da  data  da
apresentação da DOCUMENTAÇÃO”, como estabelecido na Subseção II – GARANTIA DE
PROPOSTA do Edital em referência.

Em face disso, considerando que o vencimento da garantia das propostas apre-
sentadas ocorrerá em 10 de janeiro de 2023 e, considerando o interesse da Administração
na contratação dos serviços, bem como objetivando garantir a regularidade do certame, com
estrita observância dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Ampla Concorrência, ga-
rantindo a contratação da proposta mais vantajosa para a municipalidade e de maneira
a auferir segurança jurídica às partes envolvidas, caso haja interesse das licitantes partici-
pantes, solicitamos a renovação da garantia da proposta apresentada por mais 180(cento e
oitenta) dias, a contar da data de vencimento, nos termos do regramento estabelecido pela
Subseção II – Garantia de Proposta, do Edital de Concorrência nº 09/2016. 

Erechim, 22 de dezembro de 2022.

Giovanni Fontana Imara Parise Roberta Bonatti Tainan M. B. Lemos

Comissão Especial de Licitação
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