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A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, devem
ser verificados no endereço https://app.sicoobengecred.com.br/WebCartaFianca/

CARTA DE FIANÇA
À
PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ
Ref. CARTA DE FIANÇA Nº.: 159366. Valor: R$ 31.857,51 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um
centavos). 

       Pela presente, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Regiôes Ltda - SICOOB ENGECRED-GO, sociedade
cooperativa de crédito, com sede na Avenida Republica do Libano N. 2397 CEP. 74.125-125, Setor Oeste, em Goiânia-GO, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 04.388.688/0001-80, por seus representantes legais infra-assinados, declara-se fiadora e principal pagadora, com
expressa renúncia aos benefícios estatuídos no Art.827 do Código Civil Brasileiro vigente, da firma VEREDAS CONSTRUÇÕES
LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Para nº 1244 qd. 48 lt. 92 - Vila Araújo - Sitio Novo do Tocantins - TO,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 36.871.002/0001-01, até o limite de R$ 31.857,51 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e um centavos), destinado à garantia de participação em Processo de Licitação, conforme: CLÁUSULA SEGUNDA –
OBJETO 2.1 O presente CONTRATO tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
PONTE (PONTE DO JACARÉ GRANDE) LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, sob a forma de
empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital e Anexos da TOMADA DE PREÇO:
TP/2021.002-PMPP, e demais especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento., firmado entre
o AFIANÇADO e a PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ, que à acompanha. 

       A Fiadora, recebendo a comunicação para honrar a fiança, com a documentação comprobatória da inadimplência do Afiançado,
efetuará o pagamento do valor devido dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao recebimento formal da mencionada
comunicação e documentação. 

       Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por força do Estatuto Social e regulamentação
oficial baixada pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. 

       O valor da presente fiança se contém dentro de limites autorizados pelo referido órgão, não existindo, no estatuto social desta
Cooperativa de Crédito, qualquer impedimento para prestação da garantia. 

       A presente está devidamente registrada nesta Cooperativa de Crédito, sendo boa, firme e valiosa, satisfazendo as determinações e
exigências do Banco Central do Brasil. 

       Decorridos 03 (três) dias úteis após o vencimento desta Carta de Fiança e desde que não recebamos qualquer comunicação de V.
Sas., sobre eventual inadimplência de nosso (a) Afiançado (a), comprovadamente ocorrida dentro do prazo de vigência desta Carta de
Fiança, ou através da devolução a Engecred, em qualquer tempo da via original deste instrumento, iremos considerar cumpridas as
obrigações por ele(a) assumidas e procederemos a baixa contábil desta Carta de Fiança em nossos registros, não mais nos
responsabilizando por qualquer pagamento presente ou futuro, a ela relacionado. 

       A presente fiança vigorará pelo prazo de 88 (oitenta e oito) dias contados a partir de 04/10/2021 vencendo-se, portanto, em
31/12/2021.

Goiânia, Sexta-feira, 8 de Outubro de 2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Regiôes Ltda
SICOOB ENGECRED-GO

FABRICIO MODESTO CESAR RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER
Diretor Geral Diretor de Suporte Organizacional
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