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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO PESSOA 

JURÍDICA 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Cédula de Identidade do(s) Sócio(s); Autenticada. 

b) Registro Comercial caso empresa individual; Autenticado. 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Alterações quando houver, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, em caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Autenticado. 

d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

 

REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ) Atualizado; 

b) Alvará de Licença para Localização e funcionamento expedido pela prefeitura onde estiver 

localizada a sede ou do escritório da empresa; Autenticado. 

c) Prova de Regularidade para com a fazenda federal (certidão de quitação de tributos e 

contribuições federais), expedida pela receita federal. 

d) Certidão de regularidade junto do FGTS. 

e) Prova de Regularidade para com a fazenda estadual (certidão negativa de débito de 

tributos e contribuições estaduais). 

f) Prova de Regularidade para com a fazenda municipal (certidão de quitação de tributos e 

contribuições municipais), da sede da licitante. 

 

REGULARIDADE TRABALHISTA 

 

a) Prova de Regularidade junto a justiça do trabalho com a apresentação da certidão 

negativa de débitos trabalhistas (CNDT), em atendimento a lei 12.440/2011. 
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QUALIFICACAO TÉCNICA – SERÁ EXIGIDA NO EDITAL – CONFORME O CASO 

 

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, 

certificado por contador, registrado no conselho regional de contabilidade competente (com 

firma reconhecida em cartório), contendo termo de abertura, encerramento e registro no 

órgão competente, extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta; Autenticado. 

b) As empresas deverão apresentar a comprovação de boa situação financeira, conforme 

previsto no art. 31, parágrafo 5º, através de demonstrativo dos índices financeiros, índice de 

liquidez geral – ILG, índice de liquidez corrente – ILC e coeficiente de endividamento – CE, 

em folha separada, assinada por contador legalmente habilitado, devidamente identificado e 

com o número do registro profissional. 

c) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo cartório distribuidor 

na sede da pessoa jurídica. 

 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

a) Declaração, conforme modelo em cumprimento à lei federal 9.854/99, de que não 

emprega mão-de-obra de menores, ou empregando-a, cumpre a disposição expressada no 

inciso i § 3º do artigo 227, com observância na norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 

7º, tudo na constituição federal (anexo I). 

b) Declaração de inexistência de Fatos Supervenientes (anexo IV). 

c) Declaração de microempresa/empresa de pequeno porte para fins do disposto nos arts. 

42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos 

termos da legislação vigente (anexo III) 

 

OBSERVAÇÃO: 

1) Os documentos necessários a habilitação deverão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário do 

Consórcio mediante apresentação do documento original. 
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2) Solicitar o cadastramento através de requerimento para o setor de protocolo do Consórcio 

em papel timbrado da empresa ou com o carimbo da empresa. 

2.1) O requerimento solicitando o cadastramento como fornecedor e/ou prestador de 

serviços do Consórcio, deverá indicar o(s) ramo(s) de atividade de seu interesse, ou a 

qualquer alteração pertinente ao registro cadastral (vide anexo II - modelo). 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO I 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa _______________________________, CNPJ:________________, situada na 

___________________________________, através do seu representante legal 

________________________________________, __________________(nacionalidade), 

__________________ (estado civil), _______________(profissão), CPF: 

____________________, Residente na Rua____________________________________ 

_______________________________________________, nº: ________, na cidade de 

_________________, Estado de _____________________, DECLARA, para os devidos fins 

de prova junto ao Consórcio Público Rio Guandu, e para fins do disposto no Inciso XXXIII do 

Art. 7º da Constituição Federal, Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº: 9.854 de 27 de outubro de 1999, que a referida empresa não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Registra-se que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz 

(se for o caso). 

 

Município(Estado), ______ de _____________ de _______.  

 

 

_______________________________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, nº do CPF) 

(assinatura) 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO II 

REQUERIMENTO DE CADASTRAMENTO/ALTERAÇÃO 

 

À Comissão Especial de Licitação do Consórcio Público Rio Guandu 

 

A empresa __________________________, CNPJ:________________, situada na 

___________________________________, através do seu representante legal 

_______________________________________, ________________(nacionalidade), 

__________________ (estado civil), _______________(profissão), CPF: 

____________________, Residente na Rua__________________________________ 

________, nº: ________, na cidade de _________________, Estado de 

_____________________, vem requerer o (a) _______________ (CADASTRAMENTO OU 

ALTERAÇÃO) para fins de participação em licitações nesse Consórcio, objetivando o 

fornecimento de bens e/ou a prestação de serviços abaixo relacionados, juntando para tanto 

a documentação exigida pelas normas vigentes. 

 

Objeto Social: 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes termos Pede deferimento. 

 

Município (Estado), ______ de _____________ de _____. 

 

_______________________________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, nº do CPF) 

(assinatura) 

Informar TELEFONE DE CONTATO: ___________________ 

Informar e-mail: ___________________________________ 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

 

A Empresa _________________________________inscrita no CNPJ nº. 

_________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. __________________ 

e o CPF nº. _________________, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da 

legislação vigente. Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma 

infraconstitucional acima mencionada. 

 

Município (Estado), ______ de ________________ de ______. 

 

 

_______________________________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, nº do CPF) 

(assinatura) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº______________________, localizada na _____________________________________ 

(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua participação em licitação junto ao Consórcio Público Rio Guandu, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 

 

Município (Estado), ______ de ________________ de ______. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, nº do CPF) 

(assinatura) 
 


