
Relação de Documentos Exigidos para o Cadastro de Fornecedores

1   - Célula de idêntidade 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 sedo 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   - Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

10 - Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja contituída a 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;

11 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
       ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 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 per servidor 
     da administração;


