RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDOR

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de nomeação
da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mediante apresentação do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, expedido pela Secretaria da Receita Federal
(CARTÃO DO CNPJ);
f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativa à
sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (CICAD);
g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, demonstrando situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal (FGTS);
h) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
expedido pela Secretaria da Receita Federal (INSS);
i) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedido pela Secretaria da Receita Federal (FEDERAL);
j) Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual, expedido pela Secretaria de
Estado da Fazenda (ESTADUAL);
k) Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedido pela Prefeitura Municipal da sede da
proponente (MUNICIPAL);
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TRABALHISTA);
m) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedido pelo Distribuidor da sede da
proponente;

n) Álvara de Licença e Funcionamento;
o) Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos sócios e administradores; e
p) Declaração de Informações para fins de assinatura do contrato, conforme o modelo em anexo.

Obs.: Todos os documentos acima discriminados deverão estar dentro do prazo de validade.
Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas
válidas aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias.

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Razão Social da proponente_______________________________________________________
Endereço______________________________________________________________________
Bairro_____________________________________________CEP_________________________
Cidade____________________________________________ Estado______________________
CNPJ/MF_______________________________________________________________________
Inscrição Estadual_______________________________________________________________
Inscrição Municipal/ISS (Alvará)____________________________________________________
Instituição Financeira/Banco__________________Conta Corrente_________Agência_________
Nº do Telefone_______________________ Nº de fax da empresa_________________________
E-Mail _____________________________ Site _______________________________________
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato______________________
Função do Responsável Legal______________________________________________________
Endereço do Responsável Legal____________________________________________________
RG Nº ________________________________Órgão emissor ____________________________
CPF Nº________________________________________e-mail __________________________
Local e data _________/________/_________

Assinatura e Identificação do
Responsável legal e da empresa

