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AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO  

DE FORNECEDORES 

 

A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, localizada na Av. Evandi 

Américo Comarela, nº 385, 4º andar, Esplanada, CEP 29375-000, Venda Nova do 

Imigrante/ES, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do Art. 34 da Lei Federal nº 

8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/2006, e posteriores atualizações, convoca a 

todos os interessados em contratar com a Administração, bem como a todas as 

microempresas e empresas de pequeno porte, ou equiparadas, estabelecidas no 

Município de Venda Nova do Imigrante ou na Região, para efetuarem seu 

cadastramento ou recadastramento junto à Câmara, apresentando atos 

constitutivos, atos de representação, além dos documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista do interessado, cuja relação segue abaixo: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de identidade do(s) sócio(s); 

b) Registro Comercial caso empresa individual; 

c) Contrato Social e alterações quando houver; 

d) Estatuto em caso de sociedade civil com prova da diretoria em exercício. 

 

REGULARIDADE FISCAL 

a) CNPJ; 

b) Inscrição Estadual; 

c) Prova de Regularidade Federal e à Dívida Ativa da União; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal; 

e) Prova de Regularidade junto ao FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social 

registrados na Junta Comercial; 

a.a) as empresas recém constituídas no curso do exercício social podem apresentar 

seu balanço de abertura e constituição. 
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b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor na sede 

da Pessoa Jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa 

Física; 

 

OBS.: Caso de empresa enquadrada como Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e equiparadas, apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do ano 

vigente e/ou declaração assinada e datada do ano vigente pelo contador da 

empresa. 

 

OBSERVAÇÃO SUPLEMENTAR 

a) Favor colocar no requerimento de pedido de cadastro o telefone e e-mail da 

empresa; 

b) Trazer a documentação na ordem solicitada acima; 

c) Os documentos acima relacionados deverão ser apresentados em vigência e em 

fotocópias AUTENTICADAS para aqueles que não seja possível aferir sua 

autenticidade pela internet ou outro meio público disponível para acesso imediato; 

d) Os documentos deverão ser entregues no SETOR DE PROTOCOLO da Câmara, 

das 12h30 às 17h ou via Correios (neste caso a confirmação do recebimento e da 

legalidade dos documentos é de total responsabilidade da empresa interessada); 

e) O pedido de Registro/Renovação deverá ser preenchido, carimbado e assinado 

pelo solicitante; 

f) Prazo de entrega do Certificado de Registro Cadastral (CRC) – 2 a 3 dias, a partir 

da data do recebimento dos documentos; 

g) Confirmar se o certificado está pronto através dos telefones 28 3546-1149, 28 9 

9946-1818 ou email compras@camaravni.es.gov.br . 

 

Venda Nova do Imigrante/ES, 28 de janeiro de 2020. 

 

 

Verena Gonçalves do Nascimento 

Agente de Compras 

 


