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ANEXO XCIX 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

Para emissão do CERTCAF – Certificado Cadastral de Fornecedor: 

2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

2.1.1.1. Registro Comercial no caso de Empresa Individual; 

2.1.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus Administradores; 

2.1.1.3. 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; 

2.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 

caso de sociedade civil; 

2.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 
2.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

2.1.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado (DIC) ou do 

Município (Alvará Municipal) se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

2.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do 

domicílio ou sede da Licitante e Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede da Licitante; 

2.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do 

domicílio ou sede do licitante; 

2.1.2.5. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

2.1.2.6. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

Observação: As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeitos de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição; 

2.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

2.1.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, 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 monetariamente, quando 

encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 

ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha 

substituir; 

2.1.3.3. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA OU 

EXECUÇÃO PATRIMONIAL, expedida há menos de 30 (trinta) dias pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

2.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

2.1.4.1. Certidão de registro da empresa e do(s)responsável(eis) técnico(s), devidamente 

registradas na entidade profissional competente; 

2.1.4.2. ATESTADO DE VISITA fornecido pelo Setor de Engenharia do Município de São 

Vicente do Sul, realizada por representante da empresa, mediante prévio agendamento, até 03 (três) dias 

úteis antes da abertura da licitação; 

2.1.4.3. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes; 
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2.1.4.4. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita por atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional 

competente. 

2.1.4.5. Declaração de possuir aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a 

realização do objeto da licitação. 

2.1.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

2.1.5.1. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, nos termos dos anexos ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, modelo 

constante no ANEXO XCIV, deste edital. 

2.1.6. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO III, DO ART. 9º 

DA LEI 8666/93: 

2.1.6.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do 

órgão contratante, exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 

decisão, conforme inciso III, do art. 9º da lei 8666/93, modelo ANEXO XCVIII do edital; 

2.1.7. REGULARIDADE TRABALHISTA: 
2.1.7.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das 

Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º Maio de 1943; 

 

Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação: 

3.2.1. CERTCAF - Certificado Cadastral de Fornecedor, fornecido pelo Município de São Vicente 

do Sul – RS , expedido em até 3 (três)dias antes do horário da abertura dos envelopes; 

3.2.2. A empresa que for representada por procurador, deverá apresentar procuração com poderes 

para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação; 

3.2.3. Outros documentos apresentados para a emissão do CERTICAF - Certificado Cadastral de 

Fornecedor, fornecido pelo Município de São Vicente do Sul – RS, que estejam com data de validade 

vencida ou tenham sido alterados;  

3.2.4. Outras Declarações emitidas pela empresa, com data de emissão a mais de 30 (trinta) dias da 

data prevista para abertura da licitação; 

3.2.5. As empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 2006, deverão apresentar declaração de que se 

enquadra no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, assinado pelo representante 

da empresa e por seu contador, conforme modelo ANEXO XCVI, parte integrante do presente Edital. 

Observação: Caso a empresa licitante tenha apresentado a declaração referida no item anterior, 

para emissão do CERTCAF – Certificado Cadastral de Fornecedor, emitida a não mais de 30 (trinta) dias 

da data da abertura, ficam dispensadas de apresentar no envelope de 1 – Documentação. 

 

Envelope nº 2 – Proposta: 

3.4.1. Proposta financeira(Termo de Referencia/Proposta de Preços),conforme Anexo XCIV do 

Edital; 

3.4.2. Planilha Orçamentária, conforme Anexo II do edital; 

3.4.3. Cronograma Físico financeiro, conforme Anexo III do edital. 

 


