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ANEXO 9 

ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSAMENTO DAS GARANTIAS 

As orientações para o processamento das garantias para a concessão florestal, 
segue as regras estabelecidas e demais disposições expostas neste anexo (em linha com o 
Art. 20 da Lei Federal nº 11.284/2006 e com o Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993). 
 
1. GARANTIA DE PROPOSTA 
 

1.1. A garantia de proposta deverá ser submetida juntamente com a documentação de 
habilitação, sendo que sua falta resultará na inabilitação do concorrente. 

1.2. Conforme o art. 56, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a garantia de proposta deverá 
ser oferecida em qualquer das modalidades previstas na lei, conforme descritas nesse 
anexo, e sua validade acompanhará o prazo estipulado para a proposta. 

I. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a SEMA 
solicitará aos licitantes a prorrogação do prazo de vencimento das garantias sujeitas a 
expiração. 

1.3. A execução da garantia de proposta ocorrerá nos seguintes casos: 

i) retirada, pela proponente, de sua proposta, dentro do prazo de validade; 

ii) não cumprimento pela adjudicatária das obrigações prévias à celebração do 
contrato; 

iii) recusa da adjudicatária em celebrar o contrato. 

1.4. A devolução da garantia de proposta dos licitantes ocorrerá: 

i) em até 15 (quinze) dias após a conclusão da fase de habilitação, para os licitantes 
desclassificados na fase de habilitação; 

ii) em até 15 (quinze) dias após a assinatura dos contratos de concessão florestal, 
para os demais licitantes. 

 
2. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
2.1. Prestação da Garantia de Execução do Contrato 
 

2.1.1. A manutenção dos direitos outorgados pelo contrato de concessão florestal será 
condicionada pela garantia contratual. 

2.1.2. A execução da garantia seguirá percentuais do Valor de Referência do Contrato 
(VRC) e as fases determinadas no Edital de Concorrência nº XX/2019 de licitação para 
concessão de floresta pública estadual. 

2.1.3. Para observar o disposto no §3º do art. 21 da Lei Federal nº 11.284/2006, as 
garantias deverão ser realizadas em prazo definido pelo edital para pessoa jurídica de 
pequeno porte, microempresas e associações de comunidades locais. 

2.1.4. O adiantamento da prestação de uma ou mais fases da garantia de execução do 
contrato é facultado ao concessionário. 

2.1.5. Os valores das diferentes fases que compõem a garantia em modalidades diferentes 
poderão ser opcionalmente mantidos pelo concessionário, ou integradas em modalidade 
única. 
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2.1.6. Poderá ser utilizada uma das diferentes modalidades de garantia previstas em lei para 
a prestação e atualização da garantia em cada fase de execução do contrato. 

2.1.7. A prestação da garantia de execução do contrato deverá ser instituída através das 
modalidades estabelecidas no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c § 2º do art. 
21 da Lei Federal nº 11.284/2006, conforme regras apresentadas a seguir. 

a) Caução em Dinheiro: somente será considerada como caução em dinheiro prestada 
aquela em que se apresente comprovante de depósito na Caixa Econômica Federal 
(CEF), nos termos do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. 

b) Caução em Títulos da Dívida Pública: de acordo com a Lei Federal nº 10.179, de 6 
de fevereiro de 2001 (dispõe sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade do 
Tesouro Nacional, consolidando a legislação em vigor sobre a matéria), os títulos da 
dívida pública deverão ser aceitos por seu valor nominal, desde que emitidos sob forma 
escritural, por meio de registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, bem como avaliados pelos seus valores 
econômicos, como definido pelo Ministério da Fazenda. Títulos da dívida pública 
pendentes de condição ou termo, fora de seus prazos de validade, ou que estejam 
prescritos, não deverão ser aceitos como garantia válida. 

c) Seguro-Garantia: a emissão de seguro-garantia deverá ser realizada por entidade 
com registro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O mesmo deve ser 
ressegurado de acordo com a legislação sobre este assunto, figurando como 
adjudicatário o tomador. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre, CNPJ nº 
63.601.769/0001-85 deverá figurar como beneficiário do seguro-garantia. 

d) Fiança Bancária: a emissão de fiança bancária deverá ser feita por instituição 
bancária registrada no Banco Central do Brasil, tendo a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente do Acre, CNPJ nº 63.601.769/0001-85 como favorecida.  

 
2.2. Execução da Garantia do Contrato 
 
2.2.1. Em caso de rescisão ou inadimplência contratual, a execução da garantia deverá ser 
realizada, podendo ser efetuada nos casos de: 

a) Ressarcimento de prejuízos a terceiros e ao erário, causados por ação ou omissão do 
concessionário no cumprimento do objeto do contrato, incluindo a infraestrutura de 
órgãos governamentais e dos bens reversíveis da concessão; 

b) Inadimplência das obrigações financeiras contratuais e suas atualizações monetárias, 
cujo o valor ultrapasse o valor prestado em garantia, inclusive dos custos do Edital; 

c) Em caso de rescisão contratual, excetuando-se o caso previsto no inciso IX, art. 45 da 
Lei 11.284 de 2006; 

d) Na constatação de prestação de informação falsa para o cumprimento da proposta 
técnica e investimentos associados à bonificação, garantindo de ampla defesa e 
contraditório; 

e) Condenação do poder concedente por conta de atos de responsabilidade do 
concessionário durante execução do contrato; e 

f) Execução da garantia contratual para ressarcir a Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos. 

2.2.2. Caso o valor da garantia não seja suficiente para a cobertura dos eventos listados 
acima, o concessionário permanecerá responsável pelo valor remanescente. 

2.2.3. A garantia de execução do contrato também poderá ser executada sempre que o 
concessionário não adotar, após notificação, providencias para sanar inadimplemento de 
obrigação legal, contratual ou regulamentar. 
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2.2.4. A execução da garantia será precedida de processo administrativo que irá qualificar e 
quantificar os danos e montantes devidos, assegurando-se ao concessionário o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

 
2.3. Renovação das Garantias 
 
2.3.1. De modo a cobrir o tempo total de execução do contrato, ou enquanto existir 
responsabilidade do concessionário pela sua execução, as garantias contratuais deverão 
ser renovadas, conforme a duração de seu prazo de validade. 
 
2.4. Recomposição da Garantia 
 
2.4.1. Caso haja descumprimento das obrigações contratuais, e a garantia seja executada, a 
recomposição dos valores deverá ser feita em um prazo máximo estipulado no edital de 
concessão. Observados o contraditório e a ampla defesa, a falta da garantia provocará a 
suspensão imediata das operações florestais dentro da Unidade de Manejo Florestal (UMF). 
Além disso, o contrato de concessão será rescindido no caso da não recomposição do valor 
dentro do prazo estipulado. 
 
3. REGRAS GERAIS 
 
3.1. Ainda que parcial, não deverá ser aceita garantia prestada por terceiros. 

3.2. No caso de participação de consórcio, qualquer uma das empresas componentes 
poderá apresentar a garantia, de acordo com o termo de constituição. 

3.3. Conforme as regras estabelecidas no edital de concessão florestal, a atualização anual 
das garantias deverá ser efetuada através do mesmo índice das demais obrigações 
financeiras do contrato de concessão. 

3.4. Através de autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre – SEMA, o 
concessionário poderá mudar a modalidade de garantia. 

3.5. Caso o motivo da extinção do contrato de concessão florestal não comprometa a sua 
execução, o valor depositado como garantia deverá ser devolvido até 3 (três) meses após o 
encerramento do contrato. 

3.6. As garantias deverão estar compatibilizadas com o disposto no edital de licitação e no 
contrato de concessão. 

3.7. Para certificação do cumprimento da condição de assinatura e manutenção do contrato, 
bem como para prestação de garantia de sua execução, deverão ser apresentados os 
originais de todos os títulos representativos. Os seguintes instrumentos também devem ser 
apresentados, de acordo com a modalidade de garantia adotada (em linha com o art. §1º, do 
art. 56, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c §2º, do art. 21, da Lei nº 11.284, 
de 02 de março de 2006): 

a) Caução em Dinheiro: comprovante de depósito, em moeda corrente, em conta 
bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) (Decreto Federal nº 93.872/1986); 

b) Caução em Títulos da Dívida Pública: documentos representativos do depósito 
dos títulos públicos federais, na forma da legislação aplicável, contendo o valor 
nominal; 

c) Seguro-Garantia: apólice do seguro-garantia; 

d) Fiança bancária: instrumento da fiança bancária. 

3.8. Tais títulos deverão ser emitidos em favor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
do Acre (SEMA). 


