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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CRC 

o presidente da Comissão de Licitação da Câmara Munidpal de V$r.1:ea Alegre/CE, Vago Costa 
da Cunha Bezerra, nomeadapela portaria denº002/2022de 03 de Janeiro de 2022, convoca as 
empresas assim interessadas em fazer o CRC - Certificado de Registro Cadastral, que está 
disponível nos anexos I e:\faretat;ão,das.documet'ltação necessária. 

, ... ,, ··t,·•·'•.•itii,{ 
CADASTRO ÔÉEMPRêSÂ~'~,ê,~Ât.o'R~êelrvit'WtQ~E13ENS,,,M4TERIA.~ E SERVIÇOS: 

._:_ _ .. : -< "\, '+-·- . ---- "'"'' ' .. : . ··:•,,,_ '"··.:. ' . \ q 
)". '! • ':i> ---- -'-i< 

Documentaçãc, necessàtia p11ra,â ernissão do i;;ertificado:>' , 
1 - Habilitação.Jurídica:) · 

"r, '-'''·"-<· ,;_.: . - - - -.·-' - .·. -. <----- - -->_1,:_ ·:·-:, .. \:- - ::, 
a) Ato constitutivo, estatuto,ou;Qontrato so<::ial em yigoy91.1 ultimf aêlítivo consolidado, devidamente 

registrado(S); em se trata11d9 de sociedadespq(P~í,<::(aisouoJ~<3gis,iro Comer.eia! em caso de 
empresa individual, e !J() Cj390 de socied1¾,'!,l~/.9ªf;ai;ões;acomp~nhado da. data da assembleia 
que elegeu seus atuals,.adi?,\11' . . . . 'cse tratando '!,!e s.oéiedades civis, inscrição do ato 
constitutivo, acompan1'1ad9•oe .. briaefl) exercício; • · 

b) Cédula de Identidade écf'?W,o li!> ) ou Ca~Elira.Nació]'ial dê Habilitação (CNH); 
,"_- ·•.-.;'':,.·l:./fa ,," . . .. ,' ···•.•.cj;. '.•· <_: .. ,,: ",':.•·'il_\··_•_-··.-- .1,. . 'i: 

e) No caso de procurad0r,'13pr~~pt,irproc:uraçaQ •PQr iffstr,Um<3nto público ou particular, com 
reconhecido. deJirma, incJusiv.e<êom,outprg,a de pod(}reii?p~ra, !18 forma d;:( lei., representar a 
licitante e praticar os atos i3.9U~$ll c;testinarn, emnólll~ ôa liRita9te; .. ·· ,. 

d) Cédula de Identidade.e CPF•do Procucaâor ou êarteitaNacJo'ràl de Habilitação (CNH). 

2 - Habilitação Fiscàl: . , ,. , , 
a) Certidão de inscrição no(;NPJ (Cadastro Nàcional de Pessoas JtírÍdjcas); 
b) Inscrição Municipal (Cartão ISS), conforme caso; 
c) Inscrição Estadual (CGF), conforme caso;. 
d) A comprovação de quitação para com aFa,;enqa Fedéral deverá ser feita através da Certidão 

Negativa de Tributos é Qo9tribuições Federa}!>. e c:l,aDívida Ativ,a.êla União, emitida nos moldes 
da Portaria Conjunta PGFNIRFB nó 03, dJi.~~;•f1 .2005. (Ce'rtidão Federal); 

e) A comprovação de regularidade Pi3ra:;;~.bm a Fazen,da Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa d~,:.;Débitos inscritós na Divida Ativa Estadual (Certidão 
Estadual); 

f) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser ·feita através de 
Certidão Consolidaôa Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal (Certidão 
Municipal); 

g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS; 

h) Prova de situação regular junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão. Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, conforme dispõe a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. y 
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a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (ORE) do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado, que comprovam a boa situação 
financeira da empresa vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta; . . . . . . . . .· 

b) Certidão negativa de Concordata eFalênC.i.a,.expedidJl pelo Djstrjbuidor Judicial da sede do 
licitante, com data não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da mesma. 

Documentação·necessá}ill.Pi!!'ii,~'iJ!rhí~são .do ce.rtifi~â.d~:, •. ; • .•. i 
1 - Habilitação Juddica: .i· •·· ·.. . . •·. . . < · .. ·.·• ···. '.. •· 
a) Ato constitutivo, estatutq.ouiontra!o social em vigorouultin:ioaditivocon.soliqado, devidamente 

registrado(s), em se t~atârr~Qde sodedâdes com~rc;!?i.s o.~ 9 ~egistm êomi;ircial em caso de 
empresa individual, e no•ç~so de sociedadtjl,pr,\(~9,~ês/acàmp~nl')ado da dât.r da assembleia 
que elegeu seusatuai~aif~inistradore~, frat,:1ndqde s9gi~d~~es.civí~i inscrição do ato 
constitutivo, acompanl')âd\iiçf · a empxercícío;' J .. ,··' \ · j 

b) Cédula de Identidade Í3CRl3 ou CarteiraNacionáÍdê:.Habilitaç~o (CNH); 
c) No caso de procurado[, 'prE; pl~/;curaç~o por instn)!1/:íento ~úblito qú particular, com 

reconhecido de firma, ipd~sive,;;,pi:noyto,rga deJ1oderes;pára{11R,forma da'[lei, representar a 
licitante e praticar os atos/a.qüesedê:stinam,,etri nog;íe,da:Jicttante; , 

'. , , ·:-", •}·;;,-,: '.>:<-,·.·,'_i.'(,s_,•_< ('"'._.'_'':it_:_c,,:•••., .,.,, ·;, . _,,1-<. ',l; -~;<,_:',··:;.,•-,,; ',>: ,,,": ,_._,,,:;:- , :, ,-,: 
d) Cédula de Identidade e CPfqoRroc;\,lr<1,çlr,\(<ít1'(2)a'rtêIraNaqiQl)<:ll'de Habilitação (CNH). 

2 - Habilitação Fisç<1]: < .,. . t .,. ./ .+/ .. /• 
a) Certidão de inscrição no CNPJ (CaâastrCí NafígQaJ'dePessoas Jurídicas); 
b) Inscrição Municipal (CartãoJSS), conforme caso; 
c) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal d,!:!liérá ser feita através da Certidão 

Negativa de Tributos e Contribuições.Federais e da Dívidá'Ativa da União, emitida nos moldes 
da Portaria Conjuntc1 PGFN/RFB nº 03, de .2.2.11.2005. (Certidão Federal); 

d) A comprovação dê régülj,jri(jade p~ra com .~Ja~tjlnda Estadqal;déverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa dé D~pitp;:finscrifos na Dívida Ativa Estadual (Certidão 

Estadual); . !'· 
e) A comprovação de regularidade pã:fil''com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 

Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal (Certidão 
Municipal); 

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS; 

g) Prova de situação regular junto á Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, conforme dispõe a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 

3 - Qualificação Técnica: 
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a) Prova de inscrição, ou registro, junto ao CREA ou CAU, na sede da licitante, e dentro do prazo 
de validade. 

4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (ORE) do último exerc1c10, já ex1g1ve1s e 

apresentados na forma dadei, devidamente registrado, que comprovam a boa situação financeira 
da empresa vedada à sua substifüição por balancete :ou balanço provisório, podendo ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação 
da proposta; •.• , 

b) Certidão negativa de ô'onóbrdâtâ e Falênciâ, Êq(f)edidâ pelo ÓlstribÚidor Judicial da sede do 
licitante, com data não($upefiq(,.a~Ll.(trinta)qlas;;qçinta~s ela data,.<il~ emissão d_a mesma. 

Obs: Os documentos poder;i,~êr aQre~i~;;86: ~r:n'cóp)a awtenticà~as ou lntão junto com º 
original paraconferencià": ,'•·;,,.. · · •.. ,· .. ._:":: ·· li 

Endereço: Rua José Al\íes~~'zêrr~, nº 585, Riaéhinho, 'v'árzêa:;l,lêgfe,ceara 
Email: licitac:mva@qmail:corri j"l'E;ililfone: (88} 3P4Ha7l39 , .. . · · · · 

,", '··7; { ,,.,,::•:,> ;;;,)-~:~;;,;;: 

.Y/ 

r&r: ~J~. ~ , e.,~ Gz;t,,Qf":, < , '·'' 
Yago Costa da CunhaBez_E;i,rrâ 

Presidente da Comissão' <:Je Ucitação da Câma_ra 


