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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO EM CADASTRO 

GERAL DE FORNCEDORES, EMPREITEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 
 
Apresentar Requerimento (modelo anexo) instruído com os seguintes documentos (Lei Federal 
nº 8.666/93): 
 
 
1 - NORMAS GERAIS 
  

1.1 - A documentação necessária para inscrição no Registro da Câmara Municipal de 
Palminópolis-GO é a constante nesta relação;   
 
1.2 - O cadastramento será feito por especialidade, segundo a natureza dos serviços 
fornecidos; 
 
1.3 - Toda a documentação poderá ser apresentada em fotocópia autenticada em 
Cartório ou poderá ser autenticada pela Comissão de Licitação, mediante 
apresentação dos originais; 
 
1.4 - Não serão cadastradas as empresas que deixarem de apresentar qualquer um dos 
itens constantes na presente relação; 
 
1.5 - O Certificado de Registro, a ser expedido, habilitará a firma a participar, na 
Câmara Municipal de Palminópolis-GO, em licitações na modalidade “CONVITE” e 
“TOMADA DE PREÇOS”. 
 
1.6 - Toda mudança de endereço deverá ser comunicada imediatamente, através de 
oficio e cópia da alteração, dirigido à Comissão Permanente de Licitação deste Poder 
Legislativo; 
 
1.7 - Em se tratando de renovação, a firma deverá apresentar toda a documentação 
exigida nesta relação. 

 
 

2 - CAPACIDADE JURÍDICA 
 

2.1 - Cópia dos documentos de identificação dos representantes legais (todos); 
 

2.2 - Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentada 

na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrado, em se 

tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores, com a 

publicação no Diário Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto; 
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2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provado 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 

2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
 

3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1 - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (Conselhos 
Trabalhistas); 

 
3.2 - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis com o ramo de negócio respectivo, através da apresentação de no mínimo 
01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, que comprove que a empresa licitante tenha 
executado ou esteja executando contrato compatível ao objeto, podendo ser emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado.  
 

3.2.1 - O atestado deve conter informações de seu emitente como telefone e 
endereço, de forma que que se possa fazer contato para verificar sua 
autenticidade se for necessário. Os atestados de capacidade técnica terão prazo 
de validade indeterminado, salvo quando no mesmo estiver explicita sua 
validade. 
 

 
4 - CAPACIDADE ECONÔMICA 

 
4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinado por profissional 
responsável e que comprovem a boa situação financeira da empresa da seguinte forma: 
 

4.1.1 - Sociedade por ações, a cópia do balanço deve ser acompanhada de 
comprovação de registro na Junta Comercial; 
4.1.2 - Nos demais casos, a cópia do balanço deve ser acompanhada de cópia dos 
termos de abertura e encerramento do Livro Diário registrado na Junta 
Comercial; 
 
4.1.3 - Em caso de empresa constituída criada neste exercício, deverá ser 
apresentado o balanço de abertura. 
 
 

4.2 - Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da 
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data de apresentação dos documentos, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria Certidão. 

 
 
5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério 
da Fazenda; 

 
5.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, onde a 
empresa licitante tem a sua sede; 

 
5.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida 
pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante 
tem sua sede; 

 
5.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão 
expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem 
sua sede e a certidão expedida pela sede do contratante; 
 
5.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), través do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

 
5.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

  
 
OBSERVAÇÃO: A documentação poderá ser enviada por meio de cópia por e-mail até o 3º dia 
anterior à data designada para sessão, devendo as originais ser entregues junto a Comissão de 
Licitação, presencialmente ou por correios até 24 horas antecedentes ao certame. A empresa 
que não apresentar a documentação original terá o CRC considerado inválido para todos os 
efeitos. Ademais, o CRC só será entregue à licitante mediante apresentação da documentação 
original. 
 
 
6 - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

6.1 - Apresentar declaração formal, devidamente assinada por representante legal, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e de 

acordo com o inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, conforme 

modelo abaixo. 

 

 

 
CLEBER REGES DOS SANTOS 

Presidente da CPL 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O 
 INCISO V, DO ART.27, DA LEI Nº 8.666/93 

 

 

 
A empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o nº ....................., com sede à 
.........................................., na Cidade de .............................., Estado de ....................., DECLARA, 
sob as penas da lei, que está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou 
insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho os menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com 
o inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal e de acordo com a Lei Federal nº 9.854/99. 
 
 

(Local), ----- de ---- de ---------- 
 

                         
_________________________________________ 

(nome e assinatura) 
(CPF) 
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
 

 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
Razão Social: _____________________________________________ 
 
Nome Fantasia:____________________________________________ 
 
Objeto Social: _____________________________________________ 
 
CNPJ: ___________________ Inscrição Estadual: ________________ 
 
Endereço: ___________________________________________ 
 
Endereço Escritório: _________________________________________ 
 
Cidade: _______________Bairro_________________ CEP ________ 
 
Nome/função do Representante requerente: _________________________/__________ 
 
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: 
 
Capital Realizado R$ __________________________ 
 
ATIVIDADE PRINCIPAL: 
 
Industrial  (         )     Com. Atacadista  (        )      Com. Varejista (      ) 
Prestação de Serviços (        )  Construtora (        )  Pavimentação (    ) 
 
CONTATO: 
 
FONE:________________________ / E-mail:_________________________ 
 
 
___________________, _______ de _______________ de ______. 
 

(Local), ----- de ---- de ---------- 
                         

_________________________________________ 
(nome e assinatura) 

(CPF) 


