
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO 

Certificação de Registro Cadastral – CRC  

 

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 

acompanhada 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, devidamente arquivada, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país. 
 

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita, União), Estadual e 

Municipal (do Município de Doutor Pedrinho e do Município de origem da 

empresa); 

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943. 
 

III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA no caso de 

construção civil). 
 



IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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 por índices oficiais quando encerrados a 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias; 

 OBS.: Em virtude da implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa 

Catarina, para a emissão da certidão de Falência e Concordata dos licitantes 

sediados no Estado de Santa Catarina, deverá ser apresentada tanto a do 

sistema EPROC quanto a do SAJ conjuntamente, caso contrário não terão 

validade. 
 

V – OUTROS DOCUMENTOS: 

 Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. 

 
 

OBS.: Os documentos necessários poderão 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. 

  

 

 

 


