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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE FORNECEDOR 

 

 

Documentos necessários para a INSCRIÇÃO no cadastro de fornecedores, junto a essa Prefeitura 

Municipal de Rio Claro-SP, conforme Lei Federal nº 8666/93 de 21/06/93.  

 

I- HABILITAÇÃO JURIDICA:  

 

A- Cédula de Identidade e CPF dos sócios;  

B- Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

C- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, (objeto social) devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  

D- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhada de prova de 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, quanto a atividade assim o exigir;  

 

II- HABILITAÇÃO FISCAL: 

 

A-  Identificação do(s) responsável(eis) pela administração da Empresa, contendo RG e CPF. 

B-  Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ da pessoa jurídica;   

C-  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se sede da empresa, 
pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

D-  Comprovante de regularidade para com à Fazenda Federal: 

 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; e 

 Certidão quanto a dívida Ativa da União. 

 E- Comprovante de regularidade para com à Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débito) do 
domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei; 

F- Comprovante de regularidade (Certidão Negativa de Débito) para com à Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei; (mobiliária e imobiliária);  

G- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviços (FGTS);  

H-  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos 
de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

 Serão aceitas Certidões Positivas com efeito de Negativas. 

 

III- HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

A- Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso (ex.: CREA, CAU, 
CRF, CRQ, CRM, CRC, etc.);  

B- Prova de aptidão (atestado no mínimo um), referentes ao desempenho das atividades 
pertinentes e compatíveis, fornecido por seus clientes (pessoas jurídicas de direito público ou 
privado), indicando local, natureza, volume e outros dados característicos de obras, serviços e 
fornecimentos;  
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IV- HABILITAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA:  

 

A- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e na forma 
da lei, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente 
registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, vedado a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

B- No caso de Sociedade por Ações, deverão ser apresentados Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício, devidamente publicados em Diário Oficial; 

C- Empresas optantes pelo Lucro Presumido, Microempresas – ME ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP, não estão isentas de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
último exercício social, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento devidamente 
registrados na Junta Comercial ou órgão competente; 

D- A sociedade criada no exercício em curso deverá apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial (ou órgão competente) da sede ou 

domicílio da empresa; 

E- O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador ou 
por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

F- A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED poderá apresentá-lo na 
forma da Lei; 

G- Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor do foro da Comarca da 
sede da pessoa jurídica, e Certidão Negativa de Execução patrimonial, no caso de Empresa 
Individual expedida no domicilio da pessoa física, expedidas no máximo até 90 (noventa) dias 
antes da data fixada para a emissão do CRC, ressalvados os prazos de validade originários de 
cada certidão. 

 

IV- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

a) Deverá ser preenchia a planilha de PLANILHA PARA O CADASTRO DE FORNECEDORES OFICIAIS 
sendo que os solicitantes DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR os documentos acima 
relacionados que poderão ser em original ou por qualquer processo da cópia autenticada por 
cartório ou por servidor da administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial – (Diário 
Oficial), em se tratando de documentos emitidos via Internet, os mesmos serão aceitos sem 
autenticação, ficando a cargo da Comissão de Cadastro, verificar quanto a veracidade dos 
mesmos. 

b) O não cumprimento de qualquer dos itens obrigatórios acima descritos, implicará no 
indeferimento da emissão do Certificado de Registro Cadastral. 

c) O prazo para emissão do CRC é de 03 dias úteis. 

  

 

Contato: 

 

LICITAÇÕES / CADASTRO DE FORNECEDOR 

RUA 2, Nº 467 - SAÚDE - CEP: 13.500-312 – RIO CLARO– SP 

TEL: (19) 3523-7924 – (19) 3533-7233 

SITE: www.rioclaro.sp.gov.br - http://licitacao.rc.sp.gov.br/  

E-MAIL: natalia.raya@financas.rc.sp.gov.br ou  licitacao@prefeiturarc.sp.gov.br  

 

 

http://www.rioclaro.sp.gov.br/
http://licitacao.rc.sp.gov.br/
mailto:natalia.raya@financas.rc.sp.gov.br
mailto:licitacao@prefeiturarc.sp.gov.br
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                                                         PLANILHA PARA O CADASTRO DE FORNECEDORES OFICIAIS 
 

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________________________________________________________________ 

NOME FANTASIA: __________________________________________ CÓD: ________________ VALIDADE: ________/__________/_________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ CEP: ________________________________________ 

BAIRRO: _________________________________________________________________________ FONE:_______________________________________ 

CIDADE:______________________ESTADO:__________________ FAX:__________________      E-MAIL:______________________________________ 

BANCO: _______________________________ AGÊNCIA: ______________________________ CONTA CORRENTE: ____________________________ 

 
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO: ______________________________________ CONSTITUIÇÃO: ______/_________/_______________ 

INSC. ESTADUAL: ____________________________________________ CNPJ: _____________________________________________________________ 

INSC. MUNICIPAL:__________________________________ CAPITAL REGISTRADO: ___________________________________________________ 

CAPITAL INTEGRALIZADO: _____________________________ VENDAS DO EXÉRCICIO ANTERIOR:_________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _________________________________________________________ TEL: __________________ FAX: _________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________ _________ E-MAIL: _____________________________________________ 

BAIRRO: ____________________ CEP: _______________CIDADE:_________________________________________ CEL: ________________________ 

 

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL: ( ) INDÚSTRIA              ( ) COMÉRCIO          ( ) DISTRIBUIDORA 

                                       ( ) REPRESENTANTE      ( ) SERVIÇOS           ( ) OUTROS. 

 
 

 
DATA: ____/_____/___________                        __________________________________ 

      Nome legível e RG do responsável 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


