Prefeitura Municipal de Penápolis
Av. Marginal Maria Chica, 1400 – centro
Serviço de Compras – Setor de Licitações
Telefone: 18 3654-2537 – Email: licitacao@penapolis.sp.gov.br
REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES
Documentação necessária:
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1 Célula de identidade;
1.2 Registro Comercial (no caso de empresa individual);
1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor e suas devidas alterações;
1.4 Inscrição do ato constitutivo (no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria
em exercício).
2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1 Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Certidão da Dívida Ativa da União;
2.4 Certidão da Receita Estadual;
2.5 Certidão da Receita Municipal do domicílio ou sede do licitante;
2.6 Prova de regularidade

relativa à Seguridade Social , demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
2.7 Certificado de Regularidade do FGTS;
2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de
negativa.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
3.2 Comprovante de aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objetivo da licitação;
3.3 Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível
para a realização do objeto da licitação.
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma de lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
4.2 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

