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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO

1-HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Contrato social e Ultima Alteração (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, Inscrição do ato constitutivo, no caso
sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria em exercício. Registro
comercial, no caso de empresa individual, Decreto de autorização, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento, expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir).
Certidão Simplificada, expedida pela junta comercial, atestando razão social e o
capital social integralizado.
Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos sócios
(representantes legais).
2-REGULARIDADE FISCAL:
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) ou município
pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto;
Alvará de Licença de Funcionamento em vigência;
Certidão Negativa expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do
artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
Certidão Negativa de Tributos Estaduais (fins de cadastro);
Certidão Negativa de Tributos Municipais;
Certificado de regularidade do FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Licença de Funcionamento do Órgão Fiscalizador pertinente a cada atividade
(ANVISA, VIGILANCIA SANITARIA, AOB, CRM, CREFITO, CREA, ETC...), e
comprovante de recolhimento da anuidade; (Somente se houver).
3-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício sociais, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa;
Certidão Negativa de falência ou concordata da sede da pessoa jurídica, dentro
do período dos últimos 30 (trinta) dias antecedentes a apresentação no
protocolo da Prefeitura Municipal de Lindoeste;

Município de Lindoeste
E-mail: pmlindoe@certto.com.br
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000
CEP 85826-000

-

LINDOESTE

-

CNPJ

PARANÁ
80.881.915/0001-92

Certidão Negativa da pessoa jurídica expedida pelos distribuidores judiciais e
cartório de protesto, dentro do período dos últimos 30 (trinta) dias
antecedentes a apresentação no protocolo da Prefeitura Municipal de
Lindoeste;
Certidão Negativa dos sócios expedida pelos distribuidores judiciais e cartório
de protesto, dentro do período dos últimos 30 (trinta) dias antecedentes a
apresentação no protocolo da Prefeitura Municipal de Lindoeste;
4-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Certidão de Registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico, junto à
entidade profissional competente; (Somente se houver)
Comprovante de vinculo empregatício ou direito do responsável técnico;
(Somente se houver).
OBS:
 No caso de renovação cadastral, deverão ser apresentados somente os
documentos que venceram ou foram alterados (ex: Certidões Negativas de
Tributos, Certidão do Fórum, alterações contratuais, Balanço Patrimonial,
etc...).
 A certidão de Cadastro será emitida em ate 03 (três) dias úteis, após a entrega
da documentação e analise do departamento jurídico.
 Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de copias autenticadas ( cartório competente ou servidor da
administração).
Lindoeste, Estado do Paraná.

