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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

TIPO: EMPREITADA GLOBAL 
 

“Dispõe sobre a contratação de empresa para a 

complementação de pavimentação com pedras 

irregulares (revestimento poliédrico), em um trecho da 

Avenida José Jacob dos Santos, com recursos do 

Ministério das Cidades através do Programa 

Planejamento Urbano, cuja área a ser pavimentada 

será de 838,50 m², a área de passeios será de 1.480 m² e 

a extensão em meios-fios será de 340 m”. 
 
  CARLOS ALBERTO VIGNE, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, TORNA PÚBLICO, para o 
conhecimento dos interessados que, acha-se aberto Edital de Licitação, Modalidade Tomada 
de Preços, Tipo Empreitada Global para a Contratação de empresa para a complementação 
de pavimentação com pedras irregulares (revestimento poliédrico) em um trecho da Avenida 
José Jacob dos Santos, conforme Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e demais 
documentos que integram o presente edital. 
 Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Financeira 
deverão ser entregues a Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Braga, RS, sito à Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 602, até as 
09:00 do dia 23 de Outubro de 2017. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Constitui-se objeto da presente licitação a contratação de empresa para a complementação 
de pavimentação com pedras irregulares (revestimento poliédrico), em um trecho da Avenida 
José Jacob dos Santos, com recursos do Ministério das Cidades através do Programa 
Planejamento Urbano, cuja área a ser pavimentada será de 838,50 m², a área de passeios será 
de 1.480 m² e a extensão em meios-fios será de 340 m, conforme especificações técnicas do 
memorial descritivo e demais anexos do presente edital. 
1.2 O valor total da obra será de R$ 112.202,55 (cento e doze mil e duzentos e dois reais e 
cinquenta e cinco centavos). 
 
2. DO EDITAL DE LICITAÇÕES: 
2.1 O presente edital será composto: 

a) do presente edital; 
b) Minuta do contrato; 
c) Especificações Técnicas;  
d) Memorial Descritivo; 
e) Plantas de localização, acessibilidade e drenagem do trecho a ser pavimentado; 
f) Planilha de orçamento, composição de preços e BDI; 
g) Cronograma físico-financeiro. 
 

2.2 No ato do recebimento do Edital o interessado deverá verificar seu conteúdo, não sendo 
aceitas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
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2.3 A Licitante deverá examinar todos os documentos contidos no Edital evitando alegações 
de desconhecimento como elemento que o impeça de formular sua proposta ou de participar 
do certame. 
2.4 Não poderão participar desta licitação as empresas que por qualquer motivo tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal. 
 
3. DO CADASTRAMENTO: 
3.1 Poderão apresentar propostas à licitação, as empresas do ramo pertinente interessadas e 
devidamente cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.  
3.2 Para o cadastramento, as empresas deverão apresentar a seguinte documentação: 
 
4. DA HABILITAÇÃO: 
Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar até‚ o dia 20 de Outubro 
de 2017, os seguintes documentos: 
    
4.1. Jurídica: 

a) Cédula de identidade dos diretores ou sócios; 
b) Prova de registro no CNPJ em plena validade; 
c) Tratando-se de Firma Individual, apresentar cédula de identidade e registro 

comercial onde conste o objeto e suas filiais, se existirem; 
d) Tratando-se de Sociedades Comerciais, apresentar ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, acompanhado da última alteração contratual, se houver, onde conste 
o objeto e devidamente registrado na Junta Comercial; 

e) Tratando-se de Sociedades por Ações, apresentar ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor e acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, 
devidamente registrado na Junta Comercial e onde conste o seu objeto; 

f) Tratando-se de Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo onde conste o objeto e 
respectiva inscrição acompanhada de prova da diretoria em exercício devidamente registrada 
na Junta Comercial. 

g) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País. 
 
4.2. Fiscal: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 
Certidão conjunta negativa de débitos e contribuições federais e dívida ativa da união 
(abrangendo as contribuições sociais nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751 de 02 
de outubro de 2014); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede da Licitante; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicilio ou sede da Licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
(CRS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais constituídos por 
lei; 
 
4.3. Técnica:  

a) A empresa deverá ter Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante ou Registro no CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo). O visto do CREA para empresas não domiciliadas no Estado, 
será exigido na ocasião da assinatura do contrato;  

b) Comprovação de que a Empresa possui em seu quadro permanente profissional de 
nível superior detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obras e/ ou 
serviços de complexidade tecnológica operacional, equivalente ou superior ao objeto desta 
licitação, devidamente atestado pelo CREA/CAU, da seguinte forma: 

b.1) A prova de que a empresa possui no quadro permanente, profissional de nível 
superior, será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do 
contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social(CTPS) ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum; 

c) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação através da apresentação da Certidão de Acervo Técnico expedida 
pelo CREA/CAU em nome do responsável técnico pela obra licitada neste edital mediante a 
apresentação de 01 atestado similar ao objeto, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU e cópia(s) autenticada(s) das 
respectivas ART(s)/RRT ou certidão(es) de Acervo Técnico (CAT); 

d) Licenciamento ambiental de operação da pedreira e autorização do DNPM, da qual 
será retirado o material para calçamento com pedras irregulares; 

e) Atestado de visita técnica, fornecido pela Prefeitura Municipal de Braga, declarando 
que a empresa, visitou o local onde se desenvolverão as obras e obteve por si mesma e sob sua 
responsabilidade, todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações do 
objeto da LICITAÇÃO e que está ciente das especificações técnicas do edital e do projeto.  
 Observação: A vistoria do local da execução da obra deverá ser realizada pelo 
responsável técnico ou responsável pela empresa, com o acompanhamento do Engenheiro 
Civil da Prefeitura Municipal de Braga, o qual fará os esclarecimentos necessários relativos a 
obra ora licitada, sendo então neste dia fornecido o atestado de visita técnica. O não 
comparecimento dos interessados nesta data acarretará no impedimento de participação dos 
mesmos no certame. A visita técnica deverá ser agendada previamente no Setor de compras e 
licitações, pelo fone (55) 3559 1133/1180 ramal 205 ou pelo e-mail: 
compras@braga.rs.gov.br, e deverá ser realizada até o dia 20 de outubro de 2017. 
 
4.4 Econômica-Financeira: 

a) Capital Social ou Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação levando-se em consideração o valor total previsto na planilha 
de quantitativos e custos; 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinados pelo Contador responsável, e 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 

mailto:compras@braga.rs.gov.br
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encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, inclusive quando se 
trata de ME ou EPP, optante do Simples Nacional;  

c) Certidão Negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE com data de expedição 
inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura dos documentos;  

d) Comprovação da boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos 
aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: AD/PC =>0,25 
LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC  =>1,00 
LIQUIDEZ GERAL: (AC+ARLP)/(PC+PELP) =>1,00 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: (PL)/(PC+PELP) =>0,30 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: (PC+PELP)/(AT) =<0,80, 
 

onde: 
AC = Ativo Circulante;  
AD = Ativo Disponível;  
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo;  
AP = Ativo Permanente;  
AT = Ativo Total;  
PC = Passivo Circulante;  
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo;  
PL = Patrimônio Líquido. 

 
4.5 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123/2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração firmada 
por contador, de que se enquadra como ME ou EPP, além de todos os documentos previstos 
neste edital. 
4.6 A ME e a EPP, bem como Cooperativa que atender ao item 4.5, que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previsto neste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 
(cinco) dias úteis a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
4.7 O beneficio de que trata o item 4.6 não eximirá a ME a EPP e a Cooperativa, da 
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
4.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado a 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
4.9 Os documentos constantes nos itens 4.1, 4.3 e 4.4, poderão ser apresentados em original, 
por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão 
de imprensa oficial, sendo que os documentos no item 4.2 poderão ser extraído de sistemas 
informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela 
Administração.  
4.10 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 
constantes na presente licitação. 
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5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
5.1 As propostas serão recebidas pela CPL, em uma via datilografada ou impressa sem rasuras 
ou emendas, em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa, a indicação 
que se sugere: 
 

AO 
MUNICÍPIO DE BRAGA - RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome completo da Empresa) 

 
AO 
MUNICÍPIO DE BRAGA - RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (Nome completo da Empresa) 

 
5.2 Deverão ser apresentados no envelope nº. 01 os seguintes documentos: 
5.2.1 Certificado de Registro Cadastral, fornecido por este Município; 
5.2.2 Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores na forma do inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição (Anexo II); 
5.2.3 Declaração de Idoneidade subscrita pelo representante legal da proponente (Anexo III); 
5.2.4 Atestado de visita técnica. 
Nota - Os Documentos a serem apresentadas deverão ser em original ou cópia autenticada por 
tabelião ou por funcionário desta prefeitura. 
 
5.3 No envelope nº 02 deverá constar: 
5.3.1 Proposta financeira que deverá ser elaborada visando atender o descrito neste Edital, 
com observância dos seguintes requisitos:  
5.3.1.1 Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em papel timbrado da 
LICITANTE, ou com a identificação da empresa, redigida em língua portuguesa, em 
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, que impeçam sua perfeita 
compreensão, e-mail válido do responsável pela empresa ou de pessoa autorizada por este 
devidamente datada, assinada e conter o seguinte:  

a) O preço unitário e global por item será apresentado em algarismos. Por extenso 
deverá ser apresentado o valor total para cada planilha orçamentária e o valor total global 
conforme cronograma físico financeiro global. O preço será expresso em moeda corrente 
nacional (R$). 

b) Na planilha de preços deverá ser apresentado o BDI da obra e os encargos sociais, 
caso não estiverem elencados a empresa melhor colocada terá o prazo de dois dias úteis para 
suprir tal requisito, sob pena de desclassificação da proposta.  

c) Nos preços propostos deverão ser considerados todos os encargos previdenciários, 
fiscais, comerciais, trabalhistas para execução do objeto.  

d) Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do 
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.  

e) Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital.  
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f) A proposta deverá conter Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de 
execução e as respectivas parcelas de pagamento bem definidas, responsabilizando-se pela 
sua apresentação também o responsável técnico legalmente habilitado.  

g) Não serão consideradas as propostas que apresentem irregularidades insanáveis, 
bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem 
valores irrisórios ou excessivos ou aquelas que ofertarem alternativas.  

h) Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 
sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta somente no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório.  

i) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

j) O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
sua apresentação.  

k) Havendo na proposta erros formais/sanáveis a Comissão de Licitações verificará da 
possibilidade de aceitação da proposta.  

l) A empresa deverá fazer constar na “Proposta” a opção por uma das modalidades de 
garantia abaixo, no valor de 5% (cinco por cento) do contrato.  

- Caução em dinheiro;  
- Seguro fiança.  
m) Somente serão aceitas e classificadas as propostas cujo preço não exceder o valor 

global de R$ 112.202,55 (cento e doze mil e duzentos e dois reais e cinquenta e cinco 
centavos) conforme planilhas de orçamento integrantes deste Edital. 

n) A proposta deverá ser assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo nome, 
título e registro no CREA, deverá constar de maneira legível e clara no documento. 
 
6. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
6.1 No dia e hora marcados para entrega dos Envelopes 1 e 2, a Comissão Permanente de 
Licitações procederá à abertura do envelope que contiver os documentos de habilitação 
(ENVELOPE nº 1).  
6.2 Aberto o ENVELOPE nº 1, os documentos serão rubricados pela Comissão e a seguir, 
pelos representantes de todos os proponentes credenciados e presentes ao ato.  
6.3 A Comissão examinará os documentos e considerará habilitados os proponentes que 
satisfizerem às exigências constantes deste Edital, inabilitando-os em caso contrário.  
6.4 Passado o prazo legal para interposição de recurso a Comissão procederá, então, à 
abertura do ENVELOPE nº 2 dos proponentes habilitados. Abertas as propostas serão 
rubricadas por todos os representantes dos proponentes credenciados presentes ao ato e pela 
Comissão. 
6.5 Sendo a LICITANTE empresa de pequeno porte – EPP ou Microempresa – ME, terá os 
privilégios da Lei Complementar n° 123/06, descritos neste Edital.  
6.6 Persistindo o empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, 
obrigatoriamente, por sorteio público.  
6.7 A Comissão lavrará ata dos trabalhos, apontando os fundamentos de eventuais 
inabilitações ou desclassificações.  
6.8 Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações caberão recurso, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93.  
6.9 Estando presentes os representantes das LICITANTES, a Comissão de Licitação poderá 
intimá-los da decisão sobre a habilitação ou inabilitação, devendo a intimação constar em ata. 
Caso contrário, a intimação será realizada por ofício, enviado por carta registrada com aviso 
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de recebimento ao representante da empresa ou para o e-mail do responsável pela empresa, 
com a confirmação do recebimento. 
6.10 Os envelopes relativos às propostas das LICITANTES inabilitadas permanecerão em 
poder da Comissão de Licitação, devidamente lacrados, a disposição da LICITANTE 
interessada, durante (30) trinta dias contados da data da ciência da inabilitação, após este 
período serão destruídos.  
6.11 Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será considerada 
em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente aceito pela Comissão de Licitação.  
6.12 O julgamento das propostas será efetuado considerando-se como vencedor o 
LICITANTE cuja proposta financeira apresente o MENOR VALOR GLOBAL e levar-se-á 
em conta o interesse do serviço público e a conformidade da proposta com as exigências e 
especificações deste Edital.  
 
7. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS: 
7.1 As impugnações ao presente ato convocatório serão recebidas pelo Protocolo, aos 
cuidados da Comissão Permanente de Licitações, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 
41, da Lei nº 8666/93.  
7.2  Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei n° 8.666 de 10.06.93, e suas 
atualizações, caberão recurso, nos termos do art. 109 da referida Lei.  
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO E DOS PRAZOS: 
8.1 Homologada a licitação pela autoridade competente do Município, a LICITANTE 
vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, a contar da data do recebimento do AR, ou da convocação formal, assinar o Contrato, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
n° 8.666/93. 
8.2 Se dentro do prazo o LICITANTE vencedor não firmar o contrato com o Município, a 
Administração convocará os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinarem o presente instrumento, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, ou então poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação de pena 
de multa, no valor de 10% (dez por cento) do valor cotado na proposta financeira, mais as 
penas previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.  
8.3 A garantia indicada na proposta (item 5.3.1.1, letra l) deverá ser comprovada em até 
5(cinco) dias do ato da assinatura do contrato, sendo essencial para que o contrato tenha 
vigência e será liberada e restituída pela Prefeitura Municipal no prazo de 20 (vinte) dias do 
efetivo cumprimento das obrigações contratuais, incumbindo ao contratado a responsabilidade 
pela garantia em caso de prorrogação do contrato até a extinção do vínculo jurídico com a 
Administração.  
8.4 As obras deverão iniciar no prazo máximo de 7 (sete) dias a contar da expedição da ordem 
de início. A execução da obra (total) deverá ser concluída em prazo não superior ao 
especificado no Cronograma Físico-Financeiro, iniciada a contagem a partir da data de 
emissão e recebimento da Ordem de Serviço que será assinada pelo Engenheiro Civil da 
Prefeitura Municipal. 
8.5 O prazo para finalização dos serviços da obra poderão ser revistos na hipótese de ficar 
comprovada a necessidade de prorrogação e acordado entre as partes contratantes.  
8.6 Para execução dos serviços deverão ser seguidas as especificações técnicas do memorial 
descritivo e deverão estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras.  
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8.7 A LICITANTE vencedora deverá entregar o local da obra limpo, sem entulhos e sobras de 
materiais.  
8.8 Todos os transportes internos e externos de materiais serão de responsabilidade da 
LICITANTE vencedora. 
8.9 A LICITANTE se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e 
higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários 
envolvidos e fiscalizando a sua utilização. 
8.10 A realização da obra deverá ser por Empreitada Global, sendo que o pagamento será 
realizado conforme Cronograma Físico-Financeiro, mediante conferencias e medições a 
serem efetuadas pelo engenheiro da Prefeitura Municipal de Braga. 
 
9. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES: 
9.1 A Contratada declara ter pleno conhecimento dos locais onde se executará o objeto desta 
licitação, e de suas condições pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento 
integral e pontual das obrigações assumidas. 
9.2 A Contratada se obriga: 
 a) Prestar a execução do contrato na forma ajustada, vedada a subcontratação, sem 
autorização prévia e por escrito da Contratante; 
 b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 
da execução do objeto do presente Edital; 
 c) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
 d) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o 
acompanhamento e a fiscalização por parte da Contratante; 

e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de 
danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, 
igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que 
lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Edital;  

f) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, 
decorrentes de sua culpa ou dolo; 

g) Registrar perante o CREA/CAU a anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 
RTT da execução dos serviços.  

h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

i) A LICITANTE vencedora, antes de iniciar a obra fica obrigada a apresentar a ART 
ou RTT de execução, cópia dos contratos de trabalho ou CTPS de cada funcionário que 
trabalhará na obra ao fiscal de execução do contrato; 
  j) Havendo troca de funcionários a empresa adjudicatária deverá apresentar a cópia 
dos contratos de trabalho ou CTPS dos novos funcionários;  

k) Em caso de prorrogação do contrato e tendo optando o LICITANTE pelo seguro 
fiança, será responsável pela renovação do mesmo até a execução final da obra; 

l) É obrigação da Contratada, além do cumprimento da legislação específica sobre 
segurança e medicina do trabalho, fornecer, incentivar e cobrar o uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s) para todos os empregados da Empresa quando em serviço. 
9.3 Caberá ao Contratante:  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;  
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b) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato;  

c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme determina o Contrato. 
 

10. DA FISCALIZAÇAO: 
10.1 A fiscalização do contrato decorrente da presente licitação estará a cargo da Prefeitura 
Municipal através do engenheiro responsável, que fará as medições em conformidade com as 
Especificações Técnicas e Memorial Descritivo em anexo a este edital. 
10.2 A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e qualidades dos 
materiais. 
 
11. DAS MEDIÇÕES: 
11.1 As medições estarão vinculadas ao Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade 
com as plantas e Especificações Técnicas em anexo ao edital.  
11.2 A programação financeira será sistematicamente atualizada e será passível de 
reformulação quando fatores supervenientes o justificarem a exclusivo critério do órgão ou 
entidade promotora da licitação, estabelecendo-se desta forma, na programação para efeito de 
pagamento das medições de obras e serviços. 
 
12. DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO: 
12.1 O recebimento do objeto desta licitação será efetuado, através do Termo de Recebimento 
provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço realizado, e Termo 
de Recebimento Definitivo, após verificação da execução com os requisitos do Edital e seus 
anexos e consequente aceitação.  
12.2 Havendo irregularidades caberá a LICITANTE vencedora sanar as irregularidades 
apontadas, no prazo de 10 (dez) dias, ficando sobrestado o pagamento até a execução das 
correções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
12.3 Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados via OBTV (Ordem bancária de 
transferência voluntária) de acordo com os boletins de medição, mediante atestado e 
conferência do responsável técnico.  
Ainda o primeiro pagamento ficará condicionado a apresentação de matrícula de Obra junto 
ao INSS, e o valor relativo a última parcela ficará retido até a apresentação da CND da obra, 
Termo de Vistoria e Recebimento definitivo da obra pelo responsável técnico da Prefeitura 
Municipal de Braga.  
12.4 A critério da Administração Pública poderão ser descontados dos pagamentos devidos os 
valores para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, seguros ou outras 
de responsabilidade da contratada.  
12.5 O faturamento do objeto licitado se dará em nome da Prefeitura Municipal de Braga - 
RS, CNPJ 87.613.170/0001-20, com menção no Cupom/Nota Fiscal.  
12.6 O Cupom/Nota Fiscal que for apresentado com erro será devolvido ao detentor, para 
substituição. 
 
13. DAS PENALIDADES: 
13.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e o 
contraditório, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as penalidades enunciadas 
no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:  

a) advertência por escrito, quando a CONTRATADA praticar pequenas 
irregularidades; 
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total e corrigido do contrato se forem 
reiteradas as advertências e a CONTRATADA cumprir parcialmente o contrato, a critério da 
Administração, sem prejuízo de rescisão contratual;  

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato, se não 
iniciada a obra no prazo estipulado, contado da data do recebimento da ordem de início dos 
serviços, configurando-se a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual;  

d) As multas a que se referem os itens acima serão recolhidas em até 5 (cinco) dias 
úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da empresa por carta 
registrada ou recebimento do e-mail com recebimento de confirmação, sob pena de inscrição 
em dívida ativa municipal, caso esgotados os recursos administrativos os débitos existentes 
não forem quitados no prazo de sessenta dias;  

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

f) Declaração de inidoneidade para LICITAR e CONTRATAR com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  
13.2 Pela inexecução parcial do(s) objeto(s) sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total contratado.  
13.3 Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual 
não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor total corrigido do contrato, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão 
contratual se for o caso.  
13.4 Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento contratual este ficará 
sujeito ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor total e corrigido da proposta 
apresentada, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior, além 
de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos.  
13.5 Os materiais/serviços deverão seguir RIGOROSAMENTE as especificações do presente 
edital e deverão ser de boa qualidade sob pena de devolução. 
 
14. DA DOTAÇÃO: 
14.1 As despesas e/ou custeio das obras e serviços, objeto do presente Edital correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária da Lei de Meios Vigente no exercício de 2017:  
  
 780 3.4.4.9.0.51.99.00.00.00 – Pavimentação na Av. José Jacob dos Santos – 
Convênio Ministério das Cidades. 
  
15. DA RESCISÃO: 
15.1 O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos 
de: 

15.1.1 Falência ou liquidação da CONTRATADA; 
15.1.2 Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a 

execução do contrato; 
15.1.3 Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do 

contrato sem a autorização do Município; 
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15.1.4 Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA de cumprir com as 
obrigações assumidas; 

15.1.5 Procedimentos irregulares da CONTRATADA, que venha causar transtornos 
ou prejuízos para o Município e/ou terceiros; 
15.2 A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes 
conseqüências, sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias: 

15.2.1 Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, 
mediante a lavratura de termo circunstanciado; 

15.2.2 Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município; 
 
16. DA GARANTIA PREVISTA NO ART. 31, inciso III c/c ou § 1º. do art. 56 da Lei 
8666/93:  
 
16.1 Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no § 
1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93: caução em dinheiro ou seguro garantia, sendo 5% do valor 
da obra ou R$ 5.610,13 (cinco mil, seiscentos e dez reais e treze centavos). 
 
16.2 Caso a modalidade escolhida pelo licitante seja a caução em seguro garantia, deverá 
apresentar a cópia autenticada. 
  
16.3 Caso a modalidade escolhida pelo licitante seja a caução em dinheiro, esta deve ser 
realizada na conta: BANCO BANRISUL, AGENCIA 0553, C/C: 04.009542.0-1 CNPJ: 
87.613.170/0001-20, TITULARIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA, após 
efetuar o deposito o participante deverá apresentar na tesouraria a copia original do deposito 
para que os mesmos sejam contabilizados,  sendo o valor o equivalente a 5% (cinco por 
cento), nos termos do art. 31, inciso III da lei 8666/93. 
 
16.4 A garantia de participação poderá ser levantada depois de concluída a obra e 
devidamente recebida pelo município. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 
17.1 A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total 
concordância com as condições do Edital de licitação. 
17.2 O Município se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por 
despacho motivado, adiar ou revogar a presente Licitação, sem que isto constitua motivo para 
que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
17.3 A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa 
preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 
17.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições 
do presente Edital. 
17.5 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou qualquer outro documento. 
17.6 Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão de Licitações. 
17.7 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão 
admitidos à Licitação, os participantes retardatários. 
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17.8 À Administração fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar a 
presente licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclamação ou 
indenização. 
17.9 A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à 
contratação. 
17.10 É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
17.11 Servirão de recursos para a cobertura das despesas ora determinadas, os códigos 
orçamentários previstos no orçamento do Município do exercício de 2017. 
17.12 Cópia do edital e esclarecimentos relativos a presente licitação poderão ser obtidos 
junto a Prefeitura Municipal de Braga, sita a Av. Marechal Floriano Peixoto, 602, na sala 
do Setor de Compras e Licitações,  no horário compreendido entre as 07:00 e as 13:00 
horas,  ou pelo fone/fax 0xx 55 3559 1133/1180 ou pelo e-mail: compras@braga.rs.gov.br 
 
 
 
   Prefeitura Municipal de Braga, RS, em 26 de Setembro de 2017. 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO VIGNE 
Prefeito Municipal  

   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
      Em ___-___-______. 
 
      ________________________ 
                Assessor(a) Jurídico(a) 
        

mailto:compras@braga.rs.gov.br
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ANEXO I 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2017 

 
“Termo de Contrato celebrado entre o Município 

de Braga, RS e a empresa ___________________, para 

a complementação de pavimentação com pedras 

irregulares (revestimento poliédrico), em um trecho da 

Avenida José Jacob dos Santos, com recursos do 

Ministério das Cidades através do Programa 

Planejamento Urbano, cuja área a ser pavimentada será 

de 838,50 m², a área de passeios será de 1.480 m² e a 

extensão em meios-fios será de 340 m”. 
 
O MUNICÍPIO DE BRAGA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº. 
87.613.170/0001-20, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº. 602, na cidade de 
Braga, RS, adiante denominada simplesmente de CONTRATANTE, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal Senhor Carlos Alberto Vigne, Agente Político, brasileiro, casado, 
domiciliado nesta cidade de Braga/RS, à Rua Campos Sales, nº 659, portador da CI nº. 
1100190031 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº. 464.758.000-82, e a Empresa ____________, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. ______________, com firma 
estabelecida na ______________, nº ___________, na cidade de ______________/___, neste 
ato representado pelo Sr. ___________, brasileiro, casado, portador da CI nº. ____________, 
inscrito no CPF sob o nº. _____________, adiante denominado simplesmente de 
CONTRATADO, tem certos e ajustados as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A CONTRATADA se obriga, na forma do estabelecido no Edital de Tomada de 
Preços nº 002/2017, a realizar, por Empreitada Global, a complementação de pavimentação 
com pedras irregulares (revestimento poliédrico), em um trecho da Avenida José Jacob dos 
Santos, com recursos do Ministério das Cidades através do Programa Planejamento Urbano, 
cuja área a ser pavimentada será de 838,50 m², a área de passeios será de 1.480 m² e a 
extensão em meios-fios será de 340 m, conforme especificações técnicas do memorial 
descritivo e demais anexos do edital. 

A execução do objeto deverá ser de acordo com os Projetos Técnicos e Memoriais 
Descritivos que são partes integrantes e indissociáveis do Processo Licitatório, modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2017 e do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

Excetuados os casos de força maior, e, devidamente comprovados, a execução da obra 
deverá ser concluída em prazo não superior a 03 (três) meses, que é o estabelecido no 
Cronograma Físico-Financeiro, com termo inicial a partir da data de emissão e recebimento 
da Ordem de Serviço. 

Qualquer alteração no prazo supra referido dependerá de prévia aprovação, por escrito, 
do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
Pela execução do objeto deste contrato, a Contratante pagará a Contratada o valor total 

de R$ ___________ (_________________), com base na proposta vencedora e planilhas 
orçamentárias apresentadas nos autos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 002/2017. 

Os pagamentos serão efetuados após liberação da CEF por meio de OBTV (Ordem 
bancária de transferência voluntária), de acordo com as etapas estabelecidas no Cronograma 
Físico-Financeiro que integra o processo de Tomada de Preços nº 002/2017, mediante a 
comprovação, por medição, do cumprimento da pertinente etapa. Ainda o primeiro pagamento 
ficará condicionado a apresentação de matrícula de Obra junto ao INSS, e o valor relativo a 
última parcela ficará retido até a apresentação da CND da obra, Termo de Vistoria e 
Recebimento definitivo da obra pelo responsável técnico da Prefeitura Municipal de Braga. 

Para o pagamento observar-se-á o seguinte:  
a) O recebimento do objeto desta licitação será efetuado, através do Termo de 

Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço 
realizado, e Termo de Recebimento Definitivo, após verificação da execução com os 
requisitos do Edital e seus anexos e consequente aceitação.  

b) Havendo irregularidades caberá a CONTRATADA sanar as irregularidades 
apontadas, no prazo de 10 (dez) dias, ficando sobrestado o pagamento até a execução das 
correções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  

c) A critério da CONTRATANTE poderão ser descontados dos pagamentos devidos 
os valores para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, seguros ou 
outras de responsabilidade da contratada.  

d) O faturamento do objeto licitado se dará em nome da Prefeitura Municipal de Braga 
- RS, CNPJ 87.613.170/0001-20, com menção no Cupom/Nota Fiscal.  

e) O Cupom/Nota Fiscal que for apresentado com erro será devolvido ao detentor, para 
substituição.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

1-Dos direitos: 
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
estipulados. 

2-Das obrigações: 
Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato; 
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução dos serviços, 

para que a mesma possa saná-las. 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar o objeto da presente licitação dentro do prazo constante da proposta, no 

local e nas especificações constantes no Edital;  
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e 

expressa anuência da Administração Municipal;  
c) Responder pelos vícios e defeitos dos materiais e assumir os gastos e despesas que 

se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição;  
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d) Entregar a obra no prazo proposto e manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;  

e) Arcar com todas as despesas como transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, inclusive aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do objeto do presente contrato;  

f) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato documentos que 
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;  

g) Executar os serviços objeto deste contrato em respeito às normas de segurança e 
disciplina previstas na legislação;  

h) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o 
acompanhamento e a fiscalização por parte do CONTRATANTE;  

i) Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do presente contrato e responsabilizar-se por seus empregados 
em decorrência dos serviços prestados, inclusive pela imediata indenização de danos por eles 
eventualmente causados;  

j) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;  

k) Corrigir as irregularidades apontadas no prazo de 10 (dez) dias, arcando com todas 
as despesas necessárias para o procedimento.  

l) Prestar a garantia prevista no item 6.1.13, inclusive a renovação em caso de 
prorrogação do prazo de execução ou de vigência do presente contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Este contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, atendido o disposto na Seção V, 
artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93 e considerando-se especialmente as seguintes hipóteses:  

1. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
3. O atraso injustificado do objeto do presente contrato;  
4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  
5. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o contrato;  

6. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e 
o contraditório, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as penalidades enunciadas 
no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, e eventuais alterações posteriores, as seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito, quando a CONTRATADA praticar pequenas 
irregularidades;  
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total e corrigido do contrato se forem 
reiteradas as advertências e a CONTRATADA cumprir parcialmente o contrato, a critério da 
Administração, sem prejuízo de rescisão contratual;  

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total e corrigido do contrato, se não 
iniciada a obra no prazo de cinco dias contados da data do recebimento da ordem de início dos 
serviços, configurando-se a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual; 

d) As multas a que se referem os itens acima serão recolhidas em até 5 (cinco) dias 
úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da empresa por carta 
registrada ou recebimento do e-mail com recebimento de confirmação, sob pena de inscrição 
em dívida ativa municipal, caso esgotados os recursos administrativos os débitos existentes 
não forem quitados no prazo de sessenta dias;  

e) Suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

f) Declaração de inidoneidade para LICITAR e CONTRATAR com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  

Pela inexecução parcial do(s) objeto(s) sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado.  

Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual 
não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor total e corrigido da contratação, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão 
contratual se for o caso. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO 
 O presente contrato está vinculado ao edital do Processo Licitatório nº 059/2017, 
MODALIDADE Tomada de Preços 002/2017 TIPO Empreitada Global, à proposta do 
vencedor e à Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas ou custeio das obras e serviços, objeto do presente contrato correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária da Lei de Meios Vigente no Exercício de 2017: 

 
780 3.4.4.9.0.51.99.00.00.00 – Pavimentação na Av. José Jacob dos Santos – 

Convênio Ministério das Cidades. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ou indiretamente ao 
CONTRATANTE e/ou a terceiros por sua culpa ou dolo na execução deste instrumento 
contratual, seja por ato seu, de seus empregados ou prepostos.  

Todos e quaisquer tributos ou contribuições, inclusive previdenciárias, trabalhistas e 
profissionais decorrentes deste contrato ou de sua execução, serão de única e inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.  

Eventuais alterações do contrato social da empresa deverão ser comunicadas à 
Administração Pública.   

As partes contratantes se declaram ainda cientes e conformes com todas as disposições 
e regras contidas na Lei nº 8.666/93 com suas alterações, bem como todas aquelas contidas na 
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Tomada de Preços nº 002/2017, ainda que não estejam expressamente transcritas nesse 
documento. 

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo, RS para solucionar todas as questões 
oriundas deste ajuste, renunciado as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem às partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 02 (duas) testemunhas que 
também assinam tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o 
estipulado. 
 
 

Prefeitura Municipal de Braga, RS, em 26 de Setembro de 2017. 
     

 
 
 

CARLOS ALBERTO VIGNE 
            Prefeito Municipal  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
 
      Em ___-___-______. 
 
      ________________________ 
                Assessor (a) Jurídico (a) 
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ANEXO II 

 
 

MODELO 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa __________ inscrita no CNPJ nº _________ estabelecida na __________, por 
meio de seu Representante legal Sr. ___________, inscrito no CPF sob o nº___________ 
Declara para os fins de direito, na qualidade de licitante que em cumprimento ao inciso 
XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuí em seu quadro funcional 
pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 (quatorze) anos.  
 
 
 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
 
_____________, em ________ de ______________ de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 

 
 

MODELO 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

A empresa __________ inscrita no CNPJ nº _________ estabelecida na __________, por 
meio de seu Representante legal Sr. ___________, inscrito no CPF sob o nº___________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que:  
 
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro 
motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;  
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações.  
 
 
 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

_____________, em ________ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO 
 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
À:  
Prefeitura Municipal de Braga/RS 
  
 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa ____________________(denominação da pessoa jurídica) 
CNPJ/MF nº______________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório, realizado pela Prefeitura 
do Município de Braga/RS. Neste ato, a empresa por seu representante legal requer 
expressamente os benefícios da Lei Complementar 123/06.  
 
 
 

_____________, em ________ de ______________ de 2017. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do contador/técnico contábil legal da Empresa 

Nome por Extenso 
 
 
 

________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 






















