HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Cédula de identidade do representante legal e prestador de serviços designado
b) Registro comercial, no caso de empresa individual
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de
seus administradores
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
f)

Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ)

g) Certidão de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto que
se pretende contratar
h) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
interessado, ou outra equivalente, na forma da lei
i)

Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei

j)

Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT) expedida pelo TST
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

k) Registro ou inscrição na entidade profissional competente
l)

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da futura contratação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis a realização do contrato mediante
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que
comprovem que o interessado já prestou anteriormente o serviço de forma satisfatória
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

m) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física
n) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido da empresa de no mínimo 100 (cem) vezes o
maior salário-mínimo vigente no país, no caso de empresa individual de responsabilidade limitada –
Eireli, nos termos da Lei n.º 12.441/2011, e, ou, compatível com o número de empregados,
observando-se os parâmetros previstos na Lei n.º 13.429/2017

