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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO DE FORNECEDORES, CONFORME LEI 8.666/93. 

1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 1.1 - Cédula de identidade; 

 1.2 - Registro comercial, no caso de firma individual; 

 1.3 - Ato consultivo, 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 

eleições de seus administradores; 

 1.4 – Inscrições do Ato Consultivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 1.5 – Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro para funcionamento expedido pelo órgão competente 

quando a atividade assim exigir. 

2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

2.1 – Prova de inscrição no CPF ou CNPJ; 

2.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal se houver relativo 

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

2.3 – Certidão Negativa da Fazenda Federal – Certidão Negativa de Dívida Ativa da União; 

2.4 – Certidão Negativa Estadual; 

2.5 – Certidão Negativa Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

2.7 – Certidão Negativa junto ao FGTS e INSS; 

3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1 – Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA, CRA...); 

3.2 – Atestado de serviços prestados fornecido por pessoa Juridica de direito público ou 

privado, de desempenho de atividades. 

4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

4.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei (Registrado); 

4.2 – Certidão Negativa de falência ou Concordata fornecida pelo Poder Judiciário. 

OBS: todos os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, exceto aqueles extraídos da 

internet que possam ser conferidos 


