
RELAÇÃO DE DOCUMENTO PARA CONCORRÊNCIA 

 

 ENVELOPE N° 1. 

Licitantes com cadastro atualizado no SICAF estão isentos de apresentar os documentos 

relacionados no subitem 6.5 do edital. 

1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo TST. 

2. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Execução Patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto 

na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida num prazo de 60 (sessenta) dias 

contados da data da sua emissão; 

3. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar 

prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação; 

4. Declaração de que atende todos os requisitos constantes do Art. 3º da mesma Lei 

Complementar 123/2016, conforme ANEXO IV; 

5. Carta de Apresentação dos Documentos, conforme modelo do ANEXO II; 

6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, ANEXO V; 

7. Declaração de visita ao local, conforme modelo ANEXO VII, ou Declaração de 

Pleno conhecimento das condições, conforme ANEXO VI, emitida pela licitante; 

8. Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa; 

9.  Registro comercial, no caso de empresário individual; 

10. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

11. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

12. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 



13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

14. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; (CERTIDÃO NEGATIVA FGTS) 

15. Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual, e municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; (CERTIDÃO 

NEGATIVA ESTADUAL E CERTIDÃO MUNICIPAL) 

16. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida 

pela Receita Federal do Brasil; (CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL) 

17. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses 

da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, 

do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado 

pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha substituir; 

18. As fórmulas abaixo deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço. 

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ) / ( PASSIVO 

CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO )  

 

SG =  ATIVO TOTAL / ( PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ) 

 

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 

 

 ENVELOPE Nº 2. 

1. Carta de Apresentação da proposta, ANEXO III. 

2. Relação dos lanches, conforme o Projeto Básico, que serão servidos pela empresa 

com respectiva tabela de preços que serão praticados. ANEXO III. 

 

Observação: Esta relação não responsabiliza os membros da comissão de licitação por 

qualquer erro cometido pela licitante na apresentação dos documentos e não substitui 

em nada a leitura e análise detalhada do edital e seus anexos. Qualquer divergência 

entre este roteiro e o edital prevalecerá o edital. 


