RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE FORNECEDORES PARA FINS DE LICITAÇÃO

Requerimento endereçado a COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, solicitando o registro:
Dados comerciais completos da firma (Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax, email, site), e ramo de atividade que pretende se registrar.

A. HABILIDADE JURÍDICA
a.1) Cédula de identidade do representante legal (no caso de empresa individual) ou de todos sócios da
empresa (no caso de empresa com dois ou mais sócios).
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) 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.
a.4) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de Diretoria em
exercício.
a.5) 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 o exigir.

B. REGULARIDADE FISCAL
b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J);
b.2) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS), Fazenda Estadual
(inscritos e não inscritos na dívida ativa) e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou de outra
equivalente, na forma da Lei;
b.3) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de certidões emitidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, respectivamente e Prova de
regularidade perante aos Débitos Trabalhistas, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 (CNDT ou CPDTEN);

C. QUALIDADE TÉCNICA
c) Qualificação Técnica
c.1) Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante, que
comprovem desempenho anterior;
c.1.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
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c.1.1.1) Prazo contratual, datas de início e término;
c.1.1.2) Local do fornecimento dos materiais ou prestação de serviços;
c.1.1.3) Natureza do fornecimento dos materiais ou prestação de serviços;
c.1.1.4) Quantidades fornecidas ou serviços prestados;
c.1.1.5) A identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário;
c.2) Certidão de registro da empresa e de seu(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, quando se
tratar de cadastro para fins de participação em licitações de Obras e Engenharia.

D. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
d.1) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes; ou
d.2) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
OBSERVAÇÃO:
1) Os documentos referidos nos itens supra mencionados poderão ser apresentados em ORIGINAL, ou por
qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, quando for o
caso;
2) O prazo de validade do registro cadastral é de 01 (um) ano;
3) Os interessados em se cadastrar, deverão juntar ao requerimento, a documentação na ordem acima
elencada e protocolar na Divisão de Tributos, recolhendo a taxa de Protocolo.
Ao receber este documento a empresa fica ciente que o prazo de entrega do CRC será de 03 (três) dias
úteis após a data de Protocolo, desde que toda documentação esteja nos conformes, no qual a empresa
deverá vir retirar o CRC, mediante recolhimento da respectiva taxa que é atualizada anualmente.
Maiores Informações Tel.: (13) 3871-6117 / 3871-6118 / 3871-6119
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado
Praça Nossa Senhora da Guia, 348 - CEP: 11.960-00 - Centro - Eldorado/SP
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