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I. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia da Cédula de identidade e CPF do(s) Titular(es);
b) Procuração pública ou privada, devidamente reconhecida por cartório competente, 

acompanhada de cópia da Cédula de Identidade e CPF do Procurador;
c) Comprovante de conta bancária;
d) Comprovante do endereço atual, do telefone (fax) da firma ou empresa;
e) Comprovante de endereço atual, do telefone do representante legal ou comercial da em-

presa em Manaus, se houver, caso a e empresa seja sediada fora desta Cidade.
f) No caso de firma/empresário individual, apresentar requerimento de empresário, acom-

panhado da certidão simplificada, devidamente autenticado pela Junta Comercial, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante. 

g) No caso de firma limitada, devidamente autenticado(s) nos termos da alínea anterior, o:

I. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e demais alterações, inclusive a que estiver 
em vigor ou;
II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, juntamente com a certidão simplificada e 
última alteração contratual ou;
III. A última alteração contratual consolidada e, caso existam, as demais alterações contra-
tuais posteriores; e
IV. No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus ad-
ministradores. 

h) No caso de sociedades anônimas e cooperativas, apresentar o ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social e as últimas alterações, acompanhados dos documentos de eleição dos seus 
administradores, registradas na Junta Comercial, relativo ao domicílio ou sede do licitante. 

i) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, apresentar o ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social e as últimas alterações, acompanhados da Declaração de Enqua-
dramento/Desenquadramento, registradas na Junta Comercial, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante. 

j) No caso de empresa ou sociedade estrangeira, apresentar o Decreto de Autorização para 
funcionamento no país e ato de registro de autorização, expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir.

k) No caso de sociedades civis/simples, apresentar ato constitutivo, inscrito no cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado da ata da Assembléia da diretoria em exercício.

l) No caso de estatal, apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e as últimas 
alterações, acompanhados dos documentos de eleição dos seus administradores e a lei que 
autorizou a sua criação, juntamente com seu decreto de regulamentação. 

§ 1º A mudança de endereço, telefone ou email deverá ser comunicada imediatamente à 
Divisão de Cadastro de Fornecedores, mediante Ofício, Carta ou expediente similar, devi-
damente protocolado, visando a atualização do cadastro do fornecedor.
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§ 2º Os documentos descritos nas alíneas «a» a «l» deverão estar devidamente autenticados 
por cartório competente, quando estes forem cópias. 

II. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizada.
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, atualizado, do 

domicílio ou sede do fornecedor;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta de Débitos 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede do fornecedor;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do fornecedor;
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do fornecedor;
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

§ 1º Os documentos dispostos na alíneas de “c” à “h” deverão estar válidos na data de 
ingresso na Divisão de Cadastro de Fornecedores. 
§ 2º Quando a interessada for filial e pretender a obtenção de CRC deverá apresentar 
no ato de inscrição no Cadastro Central de Fornecedores do Município CCF/PM/AM a 
documentação relacionada neste artigo, com as seguintes ressalvas:

I. as certidões negativas de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, em se 
tratando de qualquer tipo de sociedade empresária, deverão ser da matriz;
II. a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da 
União deverá ser da Matriz;
III. a certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS deverá ser da matriz;
IV. as certidões relativas a tributos, não previstos neste artigo, quando o recolhimento for 
centralizado, deverão ser da matriz, com a apresentação dos correspondentes Reconheci-
mentos da Centralização do Recolhimento; 
V. o balanço patrimonial consolidado será da matriz e acompanhado de declaração da con-
solidação, assinada pelo contador e pelo sócio responsável ou equivalente.

§ 3º A aceitação de certidões emitidas via Internet ficará sujeita à confirmação de sua vali-
dade mediante consulta online, efetuada por servidor da Divisão de Cadastro de Fornecedores, 
ao cadastro emissor respectivo.



4 Documentação relativa à Habilitação para licitação/ compra direta

III. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser fornecido(s) por pessoa de direito público ou privado, 
constar o nome do órgão ou empresa responsável pela emissão do atestado, com o CNPJ, ins-
crição estadual e endereço completo, em papel timbrado do emitente, comprovando a pres-
tação anterior de serviço similar, pertinente e compatível ao do presente certame à outrem. 
Quando o(s) atestado(s) for(em) emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, o mesmo de-
verá ter firma reconhecida em cartório;

IV. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE – Demonstração do Resultado do 
Exercício ou outras) do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, estando 
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme Ins-
trução Normativa nº 3, de 5 de dezembro de 2013;

b) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis apresentados em uma das seguintes formas:

I. Publicados em Diário Oficial;
II. Publicados em Jornal;
III. Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domi-
cílio da licitante; e
IV. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 
Abertura e de Encerramento.

c) No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, será atendida mediante 
apresentação do balanço de abertura;

d) Os licitantes deverão apresentar a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judi-
cial expedida pela distribuidora da sede da pessoa jurídica;

§ 1º Quando não constar o período de validade, a Certidão Negativa de Falência e Recuperação 
Judicial será considerada válida por 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão.
§ 2º Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada 
Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio 
ou da sede do fornecedor constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de 
Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei Federal nº 2005/11.101), deven-
do ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicada no respec-
tivo documento, em validade.
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V. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 e qualquer traba-
lho para menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

COMPRA DIRETA
I. APRESENTAR SOMENTE A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À 

HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL.

EM CASO DE DÚVIDAS E
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SERVIDORES
LADY LOREN PICANÇO TEIXEIRA
MICHEL DA SILVA SOUSA

TELEFONE
(92) 3625 6688

ENDEREÇO ELETRÔNICO
fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br

ENDEREÇO
Sede da Prefeitura de Manaus – Avenida Brasil, 2971,
Compensa I – CEP: 69036-110 – UGCM/Semef


