
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

“Departamento de Licitações”  
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE 
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 
1993, COM ALTERAÇÕES DA LEI 8.883/94. 
 

A documentação relativo à habilitação jurídica, conforme o caso,  constituirá em: 
I –Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 
II – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,  devidamente registrado, em se tratando de 

Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de eleição de seus administradores; 
III – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em 

exercício; 
IV – 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. 
 

A documentação relativo a REGULARIDADE FISCAL, conforme o  caso, constituirá em : 
I – Prova de inscrição no Cadastro de  Pessoa Física -  CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 
II – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
III – Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União (Certidão fornecida pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional), Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma de Lei; 

IV – Prova de regularidade à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por Lei. 
 

A documentação relativo à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
I  - Registro ou inscrição da empresa  na entidade profissional competente; 
II –  Comprovante de possuir no quadro permanente da empresa, como responsável técnico, profissional 

de nível superior ou outro, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente; 
III – Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional competente. 
IV – 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas Jurídicas de Direito Público ou 

Privado, comprovando que a empresa já forneceu produtos aos quais deseja se habilitar. No caso específico de 
empresa para o fornecimento de bens, que esteja dispensada de acompanhamento de profissional de nível 
superior (devidamente comprovado), os documentos solicitados nos itens I, II e III relativo a qualificação técnica, 
poderá ser substituída pelos atestados acima descritos. 

  
A documentação relativo a QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA: 

- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que se comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

- Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física. 

 
 
 
TODOS OS DOCUMENTOS, DEVERÃO SER APRESENTADOS EM SEU ORIGINAL OU EM CÓPIA 
AUTENTICADA POR CARTÓRIO. 
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