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PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

 

Contratação de empresa capacitada para elaboração de projeto técnico 

para Licenciamento Ambiental de Extração Mineral de TRÊS 

CASCALHEIRAS, visando a obtenção de Licença de regularização junto ao 

Departamento Municipal do Meio Ambiente e Registro no Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

 

OBS.01: Documentação que deverá acompanhar a proposta de preços:  

(necessária para assinatura do contrato) 

 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

Prova da habilitação jurídica, consistente, conforme a natureza da empresa, em uma das 

alternativas abaixo:  

1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores.  

1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício.  

1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim exigir.  

1.5 Cópia da Cédula de Identidade. 

 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

2.1 Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas 

– CGC/CNPJ.  

2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, através do Documento de 

Identificação da Receita Estadual (DIRE) ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.  

2.2.1 A prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, é dispensada de apresentação 

quando tratar-se de licitante Microempreendedor Individual.  
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2.3 Prova de regularidade para com As Fazendas Federal, Estadual e Municipal, sendo esta 

última do domicílio ou sede do licitante.  

2.4 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 

3.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

3.1 Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do 

Sul (CREA/RS)   

3.2 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), dos responsáveis técnicos. 

 

4. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

4.1 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos, conforme artigo 7º, inciso XXXIII, combinado com o artigo 27, inciso V 

da Lei 8.666/93.  

4.2 Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante de que não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

4.3 Declaração de disponibilidade dos profissionais necessários à execução do serviço, durante 

o prazo de vigência do contrato.  

 

OBS.02: A contratante, através de um preposto indicado pela administração fiscalizará a 
prestação de serviços, qualquer irregularidade apontada à contratada terá que corrigi-lo 
imediatamente, sob pena de advertência, que prevalecendo poderá incidir na rescisão do 
contrato de prestação de serviços, bem como proibição de participação de processo licitatório 
deste município por um período de dois anos. 
 
 
 

  OBS.03: A PROPOSTA JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, DEVERÁ SER 
ENTREGUE EM ENVELOPE FECHADO E IDENTIFICADO, ATÉ AS 10:30HS DO DIA 03 DE ABRIL DO 
CORRENTE ANO, NO SETOR DE PROTOCOLOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO 
TRIUNFO.  
 
  OBS.04: A ABERTURA DOS ENVELOPES OCORRERÁ NO MESMO DIA (03 de abril) A PARTIR DO 
FECHAMENTO DO HORÁRIO DE ENTREGA. 
 
 
 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:_____________________________________ 
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