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DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL
a) Registro Comercial, em se tratando de empresa individual, devidamente autenticado em
cartório;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e autenticado
em cartório, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores, em conformidade com a
lei em vigor;
c) Inscrição do ato constitutivo,
itutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício, em conformidade com a lei em vigor;
d) 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, em conformidade com a lei em vigor.
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes
Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
Municipal relativa
à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do proponente, como segue:
segu
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação da
certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), expedida(s) pela Secretaria do
Estado da Fazenda do domicílio ou sede da licitante;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativas aos Tributos Mobiliários,
por meio da apresentação da certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s),
expedida(s) pela Secretaria daa Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS);
Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas(CNDT), em cumprimento à Lei n.º
12.440/2011 e à Resolução Administrativa
Administrativa TST n.º 1.470/2011, emitida por meio eletrônico pelo
Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).
(

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
3548
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo

A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante, da região a que estiverem
vinculados.
a.1) No caso de a empresa licitante e vencedora deste certame, não ser registrada ou inscrita no
CREA ou no CAU do Estado de São Paulo,
Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos
deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
b) Comprovação da capacitação técnico-operacional,
técnico
, mediante apresentação de um ou mais
atestados fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da
licitante, relativos à execução de obras ou serviços equivalentes ou semelhantes ao objeto da
presente licitação.
c) Comprovação da capacitação técnico-profissional,
técnico
, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativos à execução de obras ou serviços
equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente
presen licitação.
c1) A comprovação do vínculo profissional far-se-á
far á através da apresentação do contrato social,
quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo
autônomo que preencha os requisitos, desde que
vinculado, o profissional acima indicado, com a empresa licitante na data prevista para entrega
da proposta, nos termos da Súmula n.º 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
ECONÔMICO
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada

mediante

a

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja
pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a
apresentação dos envelopes.
a1) Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da Súmula 50
do Tribunal de Constas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão de concessão
de recuperação judicial. Caso a empresa
empresa em Recuperação Judicial apresente certidão positiva, se
faz necessário que a interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira,
econômico
inclusive,
pelo atendimento
dimento de todos os requisitos de habilitação econômico financeiras estabelecidos no
edital.
Os documentoss devem estar em plena validade.
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