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RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS N° 05/2022 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Município de Barreiras-BA 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 011/2022 – Solicitação de Esclarecimentos 

 

Conforme previsto no Edital de Concorrência Pública nº 011/2022, esta Comissão 

Especial de Licitação irá fornecer esclarecimentos sobre os pontos levantados pelo 

requerente, nos seguintes termos: 

ITEM DO EDITAL ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA À SOLICITAÇÃO 
DE ESCLARECIMENTO 

Item 1.3.8 do Anexo B – 

Condições Gerais da 

Garantia de Proposta – Edital 

de Concessão n.º 011/2022: 

 

Se apresentada na modalidade 

seguro-garantia, a GARANTIA 

DA PROPOSTA deverá ser 

emitida por companhia 

seguradora nacional ou 

estrangeira autorizada a 

funcionar no Brasil, nos termos 

da legislação vigente à época 

de sua apresentação, sendo 

que a apólice deverá estar de 

acordo com o disposto na 

Circular da Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP 

nº 477, de 30 de setembro de 

2013, e o modelo constante do 

ANEXO D do EDITAL 

Considerando que o Edital e o Manual 

de Procedimentos da B3 citam que a 

apólice de Seguro Garantia deve estar 

de acordo com o disposto na Circular da 

Superintendência de Seguros Privados 

- SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 

2013, solicita-se a gentileza de o 

Segurado esclarecer se está ciente de 

que a norma atualmente vigente é a 

Circular 662, de 11 de abril de 2022, a 

qual autoriza a emissão de apólices 

pela Circular 477/2013 até 31.12.2022 

devendo, a partir desta data, as 

emissões ocorrerem obrigatoriamente 

pela norma vigente – Circular 662/2021, 

bem como roga-se a gentileza de 

esclarecer se a Seguradora está 

autorizada a emitir as apólices nos 

termos das normas OBRIGATÓRIAS à 

época da solicitação, em especial a 

garantia de execução do contrato. 

A Comissão Especial de 

Licitação esclarece que a 

potencial licitante deverá 

apresentar a Garantia da 

Proposta nos termos da 

legislação vigente à época de 

sua apresentação, conforme 

expresso no item 1.3.8 do Anexo 

B – Condições Gerais de 

Garantia da Proposta. 

Portanto, a garantia de proposta 

e a garantia de execução do 

contrato serão emitidas com 

fundamento nas 

regulamentações que estiverem 

vigentes no momento da emissão 

de suas respectivas apólices. 

 


