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ANEXO I - FLUXOGRAMA 1 – SLIC 003/2019
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

RESPONSÁVEL: CPL   

ATIVIDADES PRAZO REGISTRO 

Informar os documentos necessários para 
cadastramento quando solicitado. 

Não Aplicável 
R1 – Lista de 
Documentos 

Instruir o processo de cadastramento 
quando do envio da documentação pelos 
interessados. 

Não Aplicável Não Aplicável 

Realizar conferência dos documentos 
enviados pelos interessados. 

2 dias úteis 
R2 – Termo de 

Conferência 

Cadastrar os interessados quando a 
documentação apresentada estiver em 
conformidade com o exigido. 2 dias úteis 

Não Aplicável 

Emitir certificado de cadastramento e 
entregá-lo ao fornecedor. 

R3 – Certificado de 
Registro Cadastral 

Arquivar os processos. Não Aplicável Não Aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Prefeitura Municipal de Cuité 

 

R1 – LISTA DE DOCUMENTOS – IN SLIC 03 

REQUERIMENTO 

Pelo presente, vimos requerer nosso registro no Cadastro de Fornecedores e 

Licitantes da Prefeitura Municipal de Cuité/PB, para os fins e efeitos da IN SLIC 03 

e dos artigos 34 e seguintes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações, para o que apresentamos os seguintes dados, elementos e a respectiva 

documentação comprobatória. 

Nome/Razão Social__________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________n°___ 

Bairro:__________________CEP:____________Cidade:__________________Estado____

Fone:_________________Email:______________________________________________ 

Inscr. Estadual:___________________ Inscr. Municipal:____________________________ 

Responsável para assinar contratos:____________________________________________  

N° CPF Responsável: ________________________________________________________  

Ramo(s) de atividade/Produtos que fornece: ______________________________________  

Capital Social R$: __________________________ 

Sócios da Empresa: ________________________ 

DADOS BANCÁRIOS PARA O DEPÓSITO DE PAGAMENTOS: 

Banco:_______________________ Código da Agência: _________  

Nome da Agência:__________________________________  

N° da Conta Corrente: ______________________________  

 

Cuité - PB, XX de XXXX de 20XX. 

______________________________________ 

               XXXXXXXXXXXXX 



1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO:  

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) cédula de identidade (para cadastro de pessoas físicas);  

b) registro na Junta Comercial, no caso de Empresário (antiga empresa 

individual);  

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade empresária (antiga sociedade comercial), e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

d) inscrição do ato constitutivo, no Registro Mercantil competente, no caso de 

sociedades simples (antigas sociedades civis). 

II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (para cadastro de 

pessoas físicas) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual;  

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

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

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

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

encargos sociais instituídos por lei;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do 

Trabalho. 

III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente, se houver, ou 

Declaração da própria empresa atestando a não existência de entidade profissional que 

regulamente as suas atividades, ficando sujeita às sanções cabíveis, em caso de 

falsidade de sua declaração;  



b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos 

c) as empresas interessadas em executar obras e/ou serviços de engenharia 

deverão apresentar comprovação de aptidão mediante atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrada nas entidades profissionais 

competentes. 

IV - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA–FINANCEIRA: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis – compostos por termo de 

abertura e de encerramento, contas de ativo e passivo, e demonstração de resultado 

de exercício, devidamente registrado na Junta Comercial da sede da Empresa – do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou exemplar da 

publicação em órgão da imprensa, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes e balanços provisórios. 

b) certidão negativa de falência ou concordata, e recuperação judicial e 

extrajudicial da comarca sede da pessoa jurídica.  

V – TRABALHO INFANTIL: declaração de que cumpre o disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (“proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”), em observância à Lei 

Federal n° 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8.666/93.  

2. OBSERVAÇÕES:  

2.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer tipo de processo de cópia, desde que autenticada por tabelião 

competente, ou por servidor desta Administração, ou ainda por publicação em órgão de 

imprensa oficial;  

2.2 As Certidões emitidas pela Internet serão aceitas sem autenticação, 

ressalvado o direito da comissão de Cadastro conferir a autenticidade das mesmas 

junto ao site do órgão emissor;  



2.3 A qualquer tempo poderá ser alterada, suspenso ou cancelado o Registro 

do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, ou 

as estabelecidas para a classificação cadastral; 

2.4 O Certificado será emitido com prazo de validade de um ano, podendo ser 

usado neste período desde que com a apresentação anexa das certidões dentro do 

período de validade, caso constem como vencidas no corpo do certificado 

  



 

Prefeitura Municipal de Cuité 

 

R2 - TERMO DE CONFERÊNCIA – IN SLIC 03 

 

TERMO DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A EMISSÃO DO 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC 

 

☐ REQUERIMENTO PREENCHIDO E ASSINADO;  

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

☐ a) cédula de identidade (para cadastro de pessoas físicas);  

☐ b) registro na Junta Comercial, no caso de Empresário (antiga empresa 

individual);  

☐ c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade empresária (antiga sociedade comercial), e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

☐ d) inscrição do ato constitutivo, no Registro Mercantil competente, no caso de 

sociedades simples (antigas sociedades civis). 

II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

☐ a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (para cadastro 

de pessoas físicas) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  



☐ b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual;  

☐ c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

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

☐ d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

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

encargos sociais instituídos por lei;  

☐ e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça 

do Trabalho. 

III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

☐ a) registro ou inscrição na entidade profissional competente, se houver, ou 

Declaração da própria empresa atestando a não existência de entidade profissional que 

regulamente as suas atividades, ficando sujeita às sanções cabíveis, em caso de 

falsidade de sua declaração;  

☐ b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos 

☐ c) as empresas interessadas em executar obras e/ou serviços de engenharia 

deverão apresentar comprovação de aptidão mediante atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrada nas entidades profissionais 

competentes. 

IV - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA: 

☐ a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis – compostos por termo de 

abertura e de encerramento, contas de ativo e passivo, e demonstração de resultado 

de exercício, devidamente registrado na Junta Comercial da sede da Empresa – do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou exemplar da 

publicação em órgão da imprensa, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes e balanços provisórios. 



☐ b) certidão negativa de falência ou concordata, e recuperação judicial e 

extrajudicial da comarca sede da pessoa jurídica.  

 V – TRABALHO INFANTIL:  

☐ declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 

Constituição Federal (“proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos”), em observância à Lei Federal n° 9.854, de 

27.10.99, que altera a Lei n° 8.666/93.  

 

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A DOCUMENTAÇÃO 

APRESENTADA PELO INTERESSADO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL-CRC ESTÁ DE ACORDO COM O EXIGIDO NA IN SLIC 03. 

 

________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

MEMBRO DA CPL 

  



 

Prefeitura Municipal de Cuité 

 

R3 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC – IN SLIC 03 

CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL  

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

FONE:  

Atividade Principal: 

xx.xx-x-xx - Descrição da atividade 

Atividades Secundárias: 

xx.xx-x-xx - Descrição da atividade 

Certifico que a empresa acima é cadastrada junto a Prefeitura Municipal de Cuité/PB, 

para fins de licitação, atendendo o disposto previsto no Artigo 22, Parágrafo 2°, da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações.  

Data do Cadastro: xx de xxxxx de 20xx. 

Validade do Cadastro: 1 ano. 

 

Cuité/PB, em xx de xxx de 20xx. 

_______________________________ 

    xxxxxxxxxxxx 

  Presidente da CPL 

 


