Prefeitura Municipal de Tururu
Secretaria de Administração e Finanças
Comissão Permanente de Licitação / Pregão
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO JUNTO A COMISSÃO DE
LICITAÇÃO/PREGÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU
 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
 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;
 Todos os aditivos do contrato social; (se houver);
 RG e CPF dos sócios;
 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, através de Certificado de Regularidade de FGTS – CRF;
 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante:
a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União,
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 02.05.2007.
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita
através de Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita
através de Certidão Negativa de Débitos Municipais.
 Ficha de inscrição de contribuinte (FIC) ou Cadastro de Produtores de Bens ou
Serviços (ISS);
 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício sociais, já,
exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação;
 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
 Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT; expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
 Alvará de Funcionamento;
 CREA Pessoa Jurídica, acompanhado do CREA do(s) responsável(is) Técnico; (para
empresas de engenharia)
 Licença Sanitária emitido pela ANVISA; (para empresas especializadas em
Medicamentos)
 Alvará Sanitário; (para empresas especializadas em Gêneros Alimentícios);
OBS: Os documentos devidamente autenticados em cartório, com exceção as certidões
emitidas via Internet.
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