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 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE FORNECEDORES 

(COMPRAS/SERVIÇOS) 

CAPACIDADE JURIDICA 

01- Cédula de Identidade (sócios e responsáveis); 

02- Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

03- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações subseqüente, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, em caso 

de sociedade por ações, a ata arquivada da ultima eleição da diretoria; 

04- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício. 

CAPACIDADE TÉCNICA 

01- Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

02- Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa do direito público ou 

privado. 

03- Acervo Técnico – Empresa ou Engenheiro 

IDONEIDADE FINANCEIRA 

01- Balanço patrimonial. Demonstração do resultado correspondente  ao ultimo 

exercício já exigível. 

02- Certidão Negativa de Falência e Concordada, ou Execução Patrimonial, com 

data não superior a 60 (sessenta) dias da apresentação, expedida no domicílio  

da pessoa física ou jurídica. 

REGULARIDADE FISCAL 

01- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) ou no Cadastro 

Geral de contribuintes (CNPJ); 

02- Certidão Simplificada da Junta Comercial 

03- Certidão Negativa de Regularidade de situação, quanto aos encargos 

tributários Federais, Estaduais e Municipais do domicilio ou sede do licitante,  

ou seja:  

a) Certidão Negativa quanto a Divida Ativa da União; 

b)  Certidão Negativa do INSS: 

c) Certidão de Regularidade com o FGTS; 

d) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicilio ou sede da 

empresa; 

f) Inscrição estadual (FAC – Ficha de Atualização Cadastral – Secretaria 

de Estado da Fazenda) 

g) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede 

da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade. 

h)  
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OBS: 1- A empresa deverá apresentar ainda: Alvará de Localização e Funcionamento  

(inscrição Municipal) e ou Alvará de Licença Sanitária, quando for o caso. 

2- Os documentos apresentados deverão vir autenticados ou na hora da entrega para 

o cadastro virem acompanhados das vias originais, para que seja feito o 

reconhecimento dos mesmos de forma legal. 

NOTA : Não será fornecido o certificado a empresa que apresentar documentação 

irregular e de ultima hora.  

Prazo para emissão do CRC é de 15 (quinze) dias contados a partir do protocolo, 

conforme LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – Art.79. 

Telefone de contato: (27) 3257-1417- Contatar com Angela – Responsáveis pelo setor de 

cadastro – CRC. 


