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CONVOCAÇÃO: Convocação de Pessoas Físicas e Jurídicas para inscrição 

ou atualização no Cadastro de Fornecedores, visando obter o Certificado de 

Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura Municipal de Torrinha/SP. 
 

 

O Município de Torrinha, através da Comissão Municipal de Licitações, torna 

público aos interessados que está recebendo os pedidos de inscrição ou atualização do CERTIFICADO 

DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) para efeito de habilitação em licitações que venham a serem 

realizadas por este Município, em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei no 8.666/93 e 

alterações, e com as normas estabelecidas neste Edital. Os interessados poderão, em qualquer época, 

solicitar seu cadastramento à Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Torrinha, 

mediante a apresentação dos documentos exigidos pela Comissão (abaixo relacionados), juntamente 

com requerimento constante, devidamente assinado, o qual terá sua validade de 01 (um) ano. A 

solicitação deverá ser protocolada, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura, aos cuidados do Setor de 

Licitações.  

 

1. Documentos necessários para cadastro oficial (com obtenção do Certificado de Registro Cadastral – 

CRC), de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93: 

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

a.1) no caso de MEI, deverá ser apresentado o Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual (CCMEI) e cópia de documento oficial com foto do microempreendedor. 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial; 

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

1.2 - REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual relativa a Débitos Tributários da Dívida Ativa 

do Estado de São Paulo; 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal relativa a Tributos Mobiliários; 

f) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011. 

 

1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Registro na entidade profissional competente, quando a atividade assim o exigir; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o ramo de 

atividade desenvolvida, através de atestados de fornecimento. No caso de obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 

nas entidades profissionais competentes; e, 

c) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico. 

 

1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados 

na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa; e, 

b) Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física sendo que, as empresas 

sediadas em cidades com mais de um distribuidor deverão apresentar documento hábil do órgão 

judiciário informando também a quantidade de distribuidores. 

 

1.5 - FICHA CADASTRAL (ANEXA) 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

a) Será considerado como prazo de validade das certidões 30 (trinta) dias contados da data de 

emissão, salvo se outro já estiver expresso no próprio documento; 

 

b) Todos os documentos deverão ser apresentados autenticados ou os originais. 
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   Esses documentos poderão ser protocolados no Setor de Protocolo, situado no Paço 

Municipal, para ser entregue ao Setor de Licitações. 

 

1.5 - FICHA CADASTRAL 

 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________  

NOME FANTASIA: _______________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________ INSCR. ESTAD.: ______________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________  

CIDADE:________________________________________ ESTADO:_____ CEP:____________ 

E-MAIL(S): _____________________________________________________________________ 

TELEFONE(S):__________________________________________________________________ 

CONTATO: SR.(A) _______________________________________________________________ 
 

RAMO(S) DE ATIVIDADE: _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Local: _____________________ Data,  _____ de ___________________ de 2020.  

 

 

NOME DO RESPONSÁVEL: ____________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA: __________________________________________ 
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