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AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL DE FORNECEDORES 

 
 
A Prefeitura Municipal de Eugenópolis/MG, localizada na Praça Ângelo Rafael Barbuto, nº 58, Centro, CEP 
36.855-000, Eugenópolis/MG, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93 
e a Lei Complementar nº 123/2006, e posteriores atualizações, convoca a todos os interessados em 
contratar com a Administração, bem como, nos termos do art. 47 da LC nº 123/2006, a todas as 
microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas estabelecidas no Município de Eugenópolis 
ou na Região, para estarem efetuando seu cadastramento ou recadastramento junto à Prefeitura para fins 
de comprovação de capacidade de cumprir com as exigências estabelecidas em instrumentos 
convocatórios, apresentando atos de constituição, atos de representação, além dos documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista do interessado, cuja relação segue abaixo: 
 
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as alterações ou a última que 

esteja consolidada, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) 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. 

f) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Registro Geral (RG) de todos os sócios da 
proponente. 

 
2 - REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado.  

• Apresentar certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado quando a certidão acima 
exigir. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela 
Caixa Econômica Federal.  
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a 
apresentação de certidão negativa; 

 
3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente.  
 
4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

b) Balanço patrimonial, demonstrações contábeis do último exercício social; 
c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
5 - OBSERVAÇÃO SUPLEMENTAR 
 

a) Favor colocar no requerimento de pedido de cadastro o telefone e e-mail da empresa. 
b) Trazer a documentação na ordem solicitada acima. 
c) Os documentos acima relacionados deverão ser apresentados em vigência e em fotocópias 

AUTENTICADAS para aqueles que não seja possível aferir sua autenticidade pela internet ou 
outro meio público disponível para acesso imediato. 

d) Os documentos deverão ser entregues no SETOR DE LICITAÇÕES da Prefeitura, das 13:00 às 
16:00 horas ou via correio (neste caso a confirmação do recebimento e da legalidade dos 
documentos é de total responsabilidade da empresa interessada). 

e) O pedido de Registro/Renovação deverá ser preenchido, carimbado e assinado pelo Solicitante. 
f) Prazo de entrega do CRC – 5 a 10 dias, a partir da data do recebimento dos documentos. 
g) Confirmar se o certificado está pronto pelo Telefone: (32) 3724-1133. 

 
 

Eugenópolis, 04 de janeiro de 2021. 
 

 
 

Gilvane Amaia Alves 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 


