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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DO C.R.C. – CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Os documentos deverão ser encaminhados ao Setor de Licitações

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; ou Decreto de autorização e Ato de Registro ou
Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

a.1)

Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

b) Cópia do RG e do CPF de todos os proprietários, sócios ou diretores.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943;
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; conforme
Portaria nº 1.751/2014;
f)

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
b) Demonstração contábil do último exercício que comprovem a boa situação financeira da empresa.
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CAPACIDADE TÉCNICA

a) Atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a regularidade nas
transações, nos preços contratados, na qualidade dos produtos e prazos de entrega, em atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

PARA EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS EM GERAL

a) Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA
b) Inscrição dos responsáveis técnicos de empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;
c) Atestado(s) de bom empenho nas Obras realizadas no último ano.

OBS:

Quando se tratar de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a comprovação deverá
ser feita mediante Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, registrada na Junta Comercial,
conforme legislação pertinente.

Todos os documentos deverão ser autenticados, com exceção daqueles que forem extraídos pela internet.

