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Rol de documentos 

                               Envelope 1- habilitação 

 

01 a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 

b.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição  

de  Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, 

de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 

8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro 

do Comércio – DNRC; 

f) Decreto de autorização  em  se  tratando  de  empresa ou  sociedade  estrangeira  em 

operação no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão  competente, quando a atividade assim o exigir.  
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02 
Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ)  do  Ministério  da 

Fazenda;  

03 
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

04 
 Prova de Regularidade relativa ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  mediante  

a  apresentação  do  CERTIFICADO  DE  REGULARIDADE  DO  FGTS,  em  vigor  na  data 

de abertura do respectivo certame; 

05 
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, 

ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

06 
Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

expedida pelo órgão competente, em vigor na data de abertura do respectivo certame;  

07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de 

negativa. 
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08 Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
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09 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta 

10 
Carta de concessão/outorga (ou documento equivalente) do STFC (Serviço de 

Telefone Fixo Comutado)  expedida pela ANATEL para a região da execução.  
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11 
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado.  

 

12 Declaração  de  que  cumpre  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da  Constituição  Federal 

(“proibição de trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos”), em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera 

a Lei nº 8.666/93. 
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13 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação 

14 
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

15 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução 

Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sob pena de 

desclassificação da proposta; 
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