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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES 
 
OBS.: Necessário que seja protocolado um requerimento solicitando o cadastro 
junto a esta Municipalidade. 
 
 
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 RG (ou documento de identificação com foto) e CPF do (s) Administrador (es); 

 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
exigir. 

 
2 - REGULARIDADE FISCAL 

 Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 
emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede; 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede; 

 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 Prova de situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da 
proponente e de seus responsáveis técnicos, através da Certidão de registro e 
quitação de pessoa jurídica (empresa) e física (do(s) responsável (is) 
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técnico(s)), sendo inválido o registro que não apresentar rigorosamente a 
situação atualizada da empresa, conforme dispõe o Art. 2º, § 1º, alínea “C” da 
Resolução nº 266/79 – CONFEA; 

 Prova de qualificação do (s) responsável (is) técnico (s) indicado (s) para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
através de: 

 Certidão de Acervo Técnico compatível à atividade pertinente, emitido pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhada dos respectivos atestados ou 
atestados fornecidos por empresas, desde que registrados no CREA ou CAU, 
em nome da empresa proponente ou do(s) profissional (is) competente(s), 
desde que demonstre o vínculo com a empresa;. 

 
4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 Prova de situação financeira, através da apresentação do Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Contábeis, do último exercício social, registrado na Junta 
Comercial, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 Prova de situação financeira, através de Certidão Negativa de falência ou 
Recuperação Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede proponente; 

 Demonstração do imobilizado da empresa - quando se tratar de empresa de 
construção civil. 

 
5 - DEFERIMENTO 

 Uma vez examinada a documentação apresentada e deferido o pedido de 
inscrição, o Certificado de Registro Cadastral  (CRC), será expedido à 
empresa, num prazo máximo de 03 (três) dias. 

 Em caso de não apresentação de todos os documentos listados acima, o 
requisitante será comunicado via e-mail.  

 O Certificado só será emitido após a entrega e análise de toda a 
documentação. 
  

Obs: A documentação para cadastro pode ser entregue em cópias simples. 
 
 

Elilda Maria Bissoli 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 


