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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL - CRC - JUNTO AO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA/RS 

 

1 - Registro Comercial, no caso de ser Empresário Individual; ou, Contrato Social, 
estatuto ou ato constitutivo, devidamente registrado e consolidado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; ou, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, apresentar decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
2 - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ), 
emitido/impresso há menos de 30 dias; 
3 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual (DIC, Alvará ou Declaração de Inscrição 
Municipal); 
4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (tributos federais, dívida 
ativa da União e INSS), do domicílio ou sede da empresa; 
5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 
empresa; 
6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da 
empresa; 
7 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
8 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em vigor, emitida pelo 
www.tst.jus.br/certidao; 
9 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório 
Distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 30 dias; 
10 - Caso a empresa seja ME/EPP e deseje utilizar os benefícios concedidos pela Lei 
Complementar 123/06 (além disso, algumas licitações são exclusivas para 
MEs/EPPs), certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração assinada pelo 
contador (caso a empresa opte pela declaração assinada pelo contador, deverá 
apresentar também a Certidão de Regularidade Profissional do contador 
signatário), do período de escrituração corrente, comprovando referido 
enquadramento como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, para fins de 
aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações; 
11 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei (com termo de abertura e termo de 
encerramento), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios 
 
12 – Indicação de telefones de contatos e -emails. 

http://www.barao.rs.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao%3B

