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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO-CRC 
 

O cadastro de fornecedores far-se-á no Departamento de Licitações e Contratos vinculado a Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento. 

Para solicitação de cadastro, o interessado deverá apresentar cópia do DAM da taxa de inscrição paga e o 

Formulário de Inscrição Cadastral (FIC), acompanhado das seguintes documentações exigidas pela Lei nº 

8.666/93: 

I. Capacidade Jurídica: 
a) Cédula de Identidade e CPF do(s) administrador (es) da empresa; 
b) Certidão Simplificada que prove o registro na Junta Comercial ou Certidão com breve relato emitida pelo 

Cartório no qual a Sociedade é registrada, descrevendo a existência ou não de alterações contratuais, nos 

casos de Sociedades Civis, com data inferior a 60 (sessenta) dias da sua apresentação; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações (ou apresentação apenas do Contrato 

Social consolidado quando houver), devidamente registrados. Em se tratando de sociedades comerciais e no 

caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição e de seus administradores, 

devidamente atualizados; 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova da diretoria em 

exercício, devidamente atualizada; 
e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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. 
II. Capacidade Técnica: 
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente se houver, ou declaração da própria empresa 

atestando a não existência de entidade profissional que regulamente as suas atividades, ficando sujeitas as 

sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração. 
b) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, especificando os 

materiais, serviços ou obras civis para o(s) qual(s) deseja habilitar-se, devidamente registrado (s) na entidade 

profissional competente, quando houver. Tratando-se de serviços ou obras civis, apresentar, juntamente ao 

Atestado, Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU. 
III. Idoneidade Financeira: 
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (cópia extraída do livro diário 

ou da declaração do programa digital Sped Fiscal este contendo o selo do CRC do contador), já exigível e 

apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes e balanços provisórios; ou não atualizados, vale dizer, último exercício. Ademais, o Balanço 

deve conter o Selo ou Certificado de Habilitação do Profissional, emitido pelo Conselho Regional de 

Contabilidade, bem como comprovação do seu registro na Junta Comercial; 
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, da Pessoa Física, expedida no domicílio. 
IV. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

conforme o caso; 
b) Alvará de Localização e Funcionamento, acompanhados da taxa de recolhimento do exercício em vigor; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio da empresa; 
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal da sede ou domicilio da empresa; 
f) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

Observações: 
-O prazo de emissão do Certificado de Registro Cadastral será de até 03 (três) dias úteis após a entrega 
de toda documentação exigida. 
-O prazo de validade do CRC, contado a partir de sua emissão, será de 12 (doze) meses corridos. 
-Pedidos de inclusão com falta de documento, com prazo de validade vencido ilegível e/o com rasuras 
não serão apreciados pela unidade de cadastro, cabendo ao interessado, regularizar as 
inconformidades. 
-O cadastramento será iniciado com a entrega dos documentos de habilitação do fornecedor, acompanhada do 
formulário de inscrição e cópia do DAM quitado, que deverão ser protocolizados no prédio da Prefeitura 
Municipal de Mimoso do Sul e ou encaminhados via correio eletrônico, e, remetidos/enviados ao Departamento 
de Licitações e Contratos. 

 


