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RELAÇÃO DE DOCUMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES 2020 
 

 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 
 

 
- Certidão simplificada ou contrato social acompanhado da última alteração de capital social e objeto, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou Registro de Títulos e Documentos. 
 
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ atualizado. 

 
- Alvará de funcionamento municipal, em vigor ou taxa de licença de funcionamento anual. 
 

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou prova de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes Municipal (relativo ao domicílio ou sede da pessoa jurídica) – CICAD ou ISS 
 

- Certidões Negativas quanto a prova de regularidade para com as Fazendas:  

a) UNIÃO - Tributos Federais – Receita Federal e INSS; 
b) ESTADO - Tributos Estaduais – Receita Estadual; e, 

c) MINICIPIO - Tributos Municipais – Prefeitura. 
 
- Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos Termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de maio de 1943. (A certidão poderá ser emitida através do 

endereço: www.tst.jus.br/certidao). 
 
- Prova de regularidade de situação perante o FGTS. 

 
- Atestado de Fornecimento ou Atestado de Capacidade Técnica-Profissional, comprovando aptidão para 
o desempenho da atividade em que pretende licitar. 

 
- Balanço Patrimonial do último exercício social e Demonstrações Contábeis, exigíveis na forma da Lei, 
acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento autenticados na Junta Comercial, com assinatura 

do Contador e do Representante Legal em todas as folhas. 
 
- Certidão Negativa de Falências e Concordatas expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 
 
 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

De acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, além dos documentos obrigatórios acima citados, 
deverão ser apresentados os seguintes: 
 

 Empresas de guarda e vigilância 
 
 - Certificado de segurança atualizado expedido pela Polícia Federal. 

 - Alvará expedido pela comissão Executiva do Ministério da Justiça. 
 
 Empresas do ramo de engenharia em geral 

 
 - Registro no CREA da Empresa e Engenheiro responsável. 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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 Empresas de dedetização 
 

 - Licença Sanitária da Empresa e do Profissional atualizada pela Secretaria de Saúde do Município 
da proponente. 
 

 Inscrição de Autônomos 
 
 - Carteira de identidade 

 - Cartão de cadastro da Pessoa Física – CPF 
 - Prova de registro no órgão de classe 

 - Certidão negativa de execução patrimonial expedido pelos Distribuidores Judiciários da Comarca 
do domicílio da pessoa 
 

 
 Informações e observações 
 

 - Os documentos deverão ser apresentados em originais ou por qualquer processo de fotocópias 
desde que autenticadas em Cartório. 
 

 - Para informações e entrega dos documentos: 
 

DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 Rua das Palmeiras, 1254 – Centro – Quedas do Iguaçu – PR – CEP: 85.460-000 

 Fone/fax: (46) 3532 – 1172 ou (46) 3532 4980. 
 camaraqi@camaraqi.pr.gov.br (A/C Depto de Licitações). 

 

 

mailto:camaraqi@camaraqi.pr.gov.br

