RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O
CADASTRO DE FORNECEDORES
1. Cédula de identidade dos diretores sócios;
2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
3. Ato constitutivo, estatuto 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;
4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
5. Prova de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF), ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);
6. 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;
7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
8. Prova de regularidade com o INSS e FGTS;
9. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho.
10. Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
11. Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída há menos
de 12 meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei (com os Termos de
Abertura e de Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes
ou Balanços Provisórios, assinado por contador, constando nome completo e registro
profissional;
12. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

OBSERVAÇÃO:

1) Para efeito de validade das certidões, se outro prazo não constar da lei ou
do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a
data de sua expedição e data da entrega dos documentos;
2) Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SOLICITAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE FORNECEDORES
Razão Social: _________________________________________________________________________
Denominação do Estabelecimento: ___________________________________________________________
Endereço Completo: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________ Fone: __________________________
CEP:_______________________________ A empresa é optante pelo Simples Nacional? _______________
Dados Bancários: Banco__________________________ Agência:___________________________________
Conta:______________________________________
Nomes dos Sócios e Endereços:

Capital Social Registrado: R$ ________________________________________________________________
Processo da Junta Comercial nº: ______________________________________________________________
CNPJ: _______________________ Insc. Estadual _____________________ Insc. Municipal _____________
Atividade: _______________________________________________________________________________
Ramo (especialidade da atividade): ____________________________________________________________
_______________________, _____ /_____ /_______

___________________________________________
Assinatura e Carimbo CNPJ

