
ANEXO 10 – MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DA PROPOSTA 

[Papel Timbrado da Instituição Financeira] 

 [Local e data]  

À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte  

Avenida Alberto Craveiro n° 2901 

Fortaleza - CE  

 Ref.: Edital no _____/2019  

Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a 
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio, 
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência. 

Prezados Senhores,  

Pela presente Carta de Fiança, o Banco XXXXXXXXXX, com sede à rua 
XXXXXXXXXXXXX, por seus representantes infra-assinados, declara-se fiador e 
principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios instituídos nos artigos 827 e 
828, combinados com os artigos 835 a 839 do Código Civil Brasileiro, da empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada à rua XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n° 
XXXXXXXXX, até o limite de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), destinada à garantia 
da proposta para execução do objeto do Edital de Concorrência Pública Internacional 
N° 201XXXX/ Sesporte/CCC. 

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 
horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas 
pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX sem qualquer reclamação, retenção, ou ainda 
embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial. 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança na hipótese de a afiançada 
depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança 
Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por este departamento. 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por 
isso e boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco 
Central do Brasil. 

Os signatários desta instituição estão regularmente autorizados a prestar fianças desta 
natureza por forca do disposto no Artigo XXXXXXX dos Estatutos deste Banco, 
publicado no Diário Oficial em XXXXXXXXX, tendo sido eleitos pela Assembleia do 
Conselho de Administração os seus representantes infra-assinados, na reunião 
realizada em XXXXXXXXXX. 

A presente fiança vigorará ate XX (XXXX) dias, contados a partir de XXXXXXX, 
vencendo-se, portanto, em XXXXXXX, sendo, entretanto, considerada extinta, de 
pleno direito e, portanto sem qualquer efeito jurídico, a partir do prazo de 30 dias 
contados do termo final antes referido. 



Será também considerada extinta esta fiança, antes do prazo acima referido se houver 
a devolução do original desta Carta a este Banco ou a entrega de declaração escrita 
do Favorecido atestando terem sido satisfeitas todas as obrigações afiançadas, 
liberando o Banco da garantia prestada. 

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 

 

  

 

Nome do representante legal 

(instituição financeira) 

(reconhecer firma) 

Nome do representante legal 

(Concessionária) 

(reconhecer firma) 

Testemunhas: 

 

  

 

Nome e RG 

(reconhecer firma) 

Nome e RG 

 (reconhecer firma) 

 

 


