Comissão de Ha b ilita çã o de For n ecedor es
J unto a o Ca da str o da
P r efeit ur a M unicipa l de Ma ir in que.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Dispor na pasta a ser protocolada, a documentação, conforme ordem relacionada a seguir:
Requerimento (modelo anexo), assinado pelo representante legal do estabelecimento a ser cadastrado,
devendo estar devidamente preenchido.
Ficha de Informação Cadastral (modelo anexo), devidamente preenchida e assinada.
Capacidade Jurídica:
3.1 Empresa Individual:
3.1.1
Cédula de Identidade,
3.1.2
Registro Comercial (JUCESP),
3.2 Empresa Comercial:
3.2.1
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em Vigor, devidamente registrado e, no caso
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
3.3 Sociedade Civil:
3.3.1
Inscrição do Ato Constitutivo, acompanhado da prova da Diretoria em exercício.
3.4 Sociedade Estrangeira:
3.4.1
Decreto de autorização, devidamente arquivado para funcionamento no País.
Idoneidade Financeira:
4.1 Demonstrativo Contábil do ultimo exercício, que comprove a boa situação financeira da Empresa.
Em sendo Empresa nova, apresentar Declaração de Inexistência de movimentação financeira emitida
pelo contador da empresa.
4.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Execução Patrimonial, expedida pelo Distribuidor
da seda da Pessoa Jurídica, ou domicilio da Pessoa Física (Fórum), com data de expedição de no
Maximo 60 (sessenta) dias anteriores ao da apresentação dos documentos.
Idoneidade Fiscal:
5.1 Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) – antigo CGC.
5.2 Prova de quitação para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou outra equivalente, na forma
da Lei.
5.3 Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS.
5.4 Certidão de Regularidade do FGTS-CRF.
5.5 Certidão Negativa quanto a Divida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
Recolher o valor de R$ 102,86 (cento e dois reais e oitenta e seis centavos), no ato da entrada do
requerimento com os anexos no Setor de Protocolo. Anexar copia da Guia paga.

Observações
A. A documentação devera ser anexada ao requerimento, em ordem crescente dos itens para melhor exame.
B. Os documentos deverão ser apresentados em copias devidamente autenticadas, ou em publicação em
órgãos de Imprensa Oficial, ou ate acompanhada do original (os originais poderão ser posteriormente
retirados).
Categoria de Inscrição dados para preenchimento do Requerimento
Categoria nº. 01 – Serviços
Grupo “A” – Construções Civis, Pavimentação, Rede de Energia Elétrica e/ou outros Serviços de Engenharia.
Grupo “B” – Serviços Diversos (não enquadrados no Grupo “A”)
Categoria nº. 2 – Fornecimentos de Materiais em Geral
Grupo “A” – Materiais de Construção.
Grupo “B” – Materiais não enquadrados no Grupo “A”
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