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EDITAL DE ABERTURA DO REGISTRO CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA 

 

O Município de Nova Campina-SP, TORNA PÚBLICO a todos os interessados, que encontra-se 

aberto o Registro Cadastral, em cumprimento ao artigo 34 da Lei Federal nº 8.666/93, para efeito 

de habilitação em licitações, a todos que quiserem realizar  registro cadastral de fornecedor junto 

ao município, devendo, para tanto, comparecer a qualquer tempo, no Paço Municipal, Setor de 

Protocolo, na Avenida Luiz Pastore, nº 240, centro, nos dias úteis, em horário de expediente, 

munidos de requerimento e fornecendo os elementos necessários à satisfação das exigências do 

art. 27 da Lei de Licitações, para obtenção do CRC – Certificado de Registro Cadastral, válido por 

um ano. 

Documentação: 

 

1. Documentação relativa à habilitação jurídica  

a) Cópia de cédula de identidade dos sócios.  

b) Conforme o caso:  

- Registro Comercial no caso de firma individual;  

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, autenticado, em 

se tratando de sociedades comerciais;  

- No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

- Decreto de autorização, em se tratando de 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. Documentação relativa à regularidade fiscal  

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, inclusive Dívida Ativa;  

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;  
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e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante – 

Mobiliário e Imobiliário;  

f) Prova de regularidade relativa aos débitos trabalhistas – CNDT do Ministério do Trabalho;  

g) Prova de regularidade perante a Seguridade Social – CND do INSS;  

h) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço – CRF do FGTS.   

3. Documentação relativa à qualificação técnica  

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente.   

4. Documentação relativa à qualificação econômico-financeira  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.   

5.  Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.   

 

  

OBSERVAÇÃO 

Os documentos necessários ao cadastro deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

Os documentos assinados por representante legal da empresa deverão estar com firma 

reconhecida em cartório competente. 


