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Documentos Obrigatórios:

- Certidão simplificada ou contrato social acompanhado da última alteração de capital social e objeto,
devidamente registrados na Junta Comercialou Registrode Títulos e Documentos.

- Provade inscrição no Cadastro Nacionalde PessoaJurídica - CNPJatualizado.

- Alvará de funcionamento municipal, em vigor ou taxa de licençade funcionamento anual.

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou prova de inscrição no cadastro de
Contribuintes Municipal (relativo ao domicílio ou sede da pessoajurídica).

- CertidõesNegativas de: Quanto à DívidaAtiva da União - PGFN
Tributos Federais- ReceitaFederal
Tributos Estaduais- Receita Estadual
Tributos Municipais- Prefeitura

- Provade regularidade de situação perante o FGTSe INSS.

- Atestado de Fornecimento ou Atestado de Capacidade Técnica-Profissional (no mínimo dois),
comprovando aptidão para o desempenhoda atividade em que pretende licitar.

- BalançoPatrimonial do último exercício social e DemonstraçõesContábeis, exigíveis na forma da Lei,
acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento autenticados na Junta Comercial, com
assinatura do Contador e do RepresentanteLegal em todas as folhas.

- Certidão Negativa de Falênciase Concordatasexpedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

OBS.: As empresas já inscritas e que já possuam o Cadastro no Município de Quedas do
Iguaçu, deverão anexa-lo ao Processo de Recadastramento.

Documentos Complementares

De acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, além dos documentos obrigatórios acima
citados, deverão ser apresentados os seguintes:

Empresas de fabricacão e comercialização de medicamentos

- Registro do profissional e empresa junto ao ConselhoRegional de Medicina.

Empresas de guarda e vigilância

- Certificado de segurança atualizado expedido pela PolíciaFederal.
- Alvará expedido pela comissãoExecutivado Ministério da Justiça.

Empresas do ramo de engenharia em geral
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- Registro no CREAda Empresae Engenheiroresponsável.
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EmQresas de representação comercial {comércio>

- Registro no Conselhode RepresentantesComerciaise prova de quitação da anuidade.
- Carta de credenciamento das empresas representadas.

Empresas de dedetizacão

- Licença Sanitária da Empresa e do Profissional atualizada pela Secretaria de Saúde do
Municípioda proponente.

Empresas do ramo de frigoríficos e agropecuária

- Registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura.
- Registro do Profissionale Empresajunto ao CRMVe ao CREA.
- Provade inscriçãoda Empresano Serviçode Inspeção Federal - SIF do Ministério da Saúde.

Empresas do ramo de comercialização de carnes e derivados

- LicençaSanitária atualizada expedida pela Secretariade Saúde.

Inscrição de Autônomos

- Carteira de identidade
- Cartão de cadastro da PessoaFísica- CPF
- Provade registro no órgão de classe
- Certidão negativa de execução patrimonial expedido pelos Distribuidores Judiciários da

Comarcado domicílio da pessoa

Informações e observacões

- Os documentos deverão ser apresentados em originais ou por qualquer processo de
fotocópias desde que autenticadas em Cartório.

- Para informações e entrega dos documentos:

DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RuaJuazeiro, 1065 - centro - Quedasdo Iguaçu - Pr - Cep: 85.460-000
Fone: (46) 3532-8200 - Ramal8208 - Fax: (46) 3532-8200 - Ramal8226
compras@fignet.com.br (Depto de Comprase Materiais)
licitações@fjgnet.com.br (Depto de Licitaçõese Contratos).


