Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR NE - II
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº XX/XX – SETUR - PE
ANEXO IV

ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
Data: ___
Edital de Concorrência Nacional n.º ___
Ao ___(Órgão Licitante)___
Banco: _____________________________________________
Carta de Fiança: Valor R$ ______________________________
Pela presente, o Banco ________________, com sede na Rua _________________nº ____,
na cidade de ___________, Estado de _______________, por seus representantes infraassinados, declara ser fiador e principal pagador, com renúncia dos benefícios estatuídos no
artigo 827 do código civil brasileiro, da empresa _____________________, sediada na Rua
_________________ no ______ , na cidade de _________________ , Estado de
_______________ até o limite de R$ ________ (
) , para efeito de Garantia de
Execução do Contrato, de que trata o Edital de Concorrência Nacional nº _________.
Este Banco se obriga, obedecendo ao limite acima especificado, a atender, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, às reposições de qualquer pagamento coberto pela garantia, desde
que exigido pela SECRETARIA DE TURISMO/UEE-PE.
Obriga-se este Banco, ainda ao pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser
a SECRETARIA DE TURISMO/UEE-PE compelida a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.
Declaramos, outrossim, que será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou
pagar o valor da garantia pela presente Carta de Fiança bancária ou por nova carta de fiança
que seja aceita pela SECRETARIA DE TURISMO/UEE-PE.
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no livro nº ________ (ou
outro registro deste Banco) e, por isso, é boa, firme e aplicável, em especial a legislação
bancária.
Os signatários desta estão autorizados a prestar fiança desta natureza por força do disposto
no artigo nº ____ dos estatutos do Banco, publicados em _________ , no Diário Oficial da
União, tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ___________________ ,
realizada em _____________.
A presente fiança só perderá o seu valor se notificado por este Banco, 30 (trinta) dias antes
do seu término.
Declaramos que o capital social deste Banco é de R$ __________ (__________) e que
estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fiança e que o valor
da presente se contém dentro dos limites que são autorizados por aquele organismo federal.
Local e Data
Banco _______________________________________
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