
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº. 0500005-36/2019. 

 

1. LISTA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIDADE JURÍDICA, FISCAL, 

TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA : 

 

1.1 REGULARIDADE JURÍDICA: 

1.1.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas 

comerciais e das declarações que compõe este edital. 

1.1.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável (is) 

pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública. 

1.1.2 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

1.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

empresárias, cooperativas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de 

sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 

administradores; 

1.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em se 

tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

1.1.5 Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

 

1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - 

CNPJ; 

1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

1.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal sede do licitante 

e perante a Fazenda Estadual de MG; 

1.2.3.1 A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional 

será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas 

administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros. 

1.2.3.2 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de 

Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais 

em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser 

solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 

1.2.4 Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/


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

apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei n° 

12.440, de 2011, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1943; 

1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 

negativas. 

1.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

1.3 REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

1.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos 

últimos 06 (seis) meses; 

 

1.4 DECLARAÇÃO: 

1.4.1 Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, declaração de que o fornecedor 

não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

 

1.5 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.5.1 O fornecedor que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade 

Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo 

como substituto de documento dele constante, desde que este esteja com a validade em vigor no 

CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser 

utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor. 

1.5.1.1 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para a contratação, 

sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a 

validade expirada. 

1.5.2 Todos os documentos apresentados para a contratação deverão conter, de forma 

clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor. 

1.5.2.1 Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da matriz; 

1.5.2.2 Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome 

da filial; 

1.5.2.3 Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz; 

1.5.2.4 Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica 

podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da 

empresa. 


