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Documentação para Cadastro de Fornecedores 
 
As empresas interessadas em se cadastrar junto a esta Prefeitura Municipal, com o 
objetivo de obter “Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores e Prestadores 
de Serviços”, deverão protocolar pessoalmente na Gerencia de Expediente e 
Protocolo, situada à Av. Dona Maria Alves, n.º 865 - Centro - Ubatuba/SP, as seguintes 
documentações: 
 
 
Requerimento - Anexo I 
Declaração do não emprego de menores de 14 anos - Anexo II 
 
Habilitação Jurídica 
RG ou identificação dos sócios 
Ato constitutivo registrado 
Procuração, se necessário 
 
Regularidade Fiscal 
CNPJ 
Regularidade com a Fazendas Federal, Estadual e Municipal 
Regularidade INSS 
Regularidade FGTS 
Regularidade perante a Justiça do Trabalho - CNDT 
Cadastro de contribuinte estadual ou municipal 
 
Qualificação Técnica 
Registro na entidade classe competente (atividade técnica) 
Indicação das instalações 
Indicação do aparelhamento 
Qualificação de cada membro da equipa técnica (atividade técnica) 
Atestado de Capacidade Técnica 
 
Qualificação Econômico Financeira 
Balanço Patrimonial registrado 
Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física. 
Declaração de situação financeira com os índices de liquidez geral / solvência geral e 
liquidez corrente assinada pelo contador. 
 
Documentos, se em cópias, devem estar autenticadas e as assinaturas deverão estar 
identificadas. 
 
Qualquer informação necessária entrar em contato pelos telefones: (12) 3834-1035 e 
3834-1032. 
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ANEXO I - MODELO DE REQUERIMENTO 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE UBATUBA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
 
 
À -----------------(razão social da empresa)------------------------------------------------
(endereço)----------------------------------(CNPJ)----------------------------------------------
(Inscrição Estadual)----------------------------------------------(Ramo de Atividades)---------------
-------------------------------------------------------, com sede na cidade de -----------------------
,Estado--------- vem pelo presente, requerer à V. Exa., sua inscrição (ou renovação) no 
Registro Cadastral de Fornecedores e Prestadores de Serviços desta Prefeitura, 
conforme documentação anexa, exigida pela Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/93 e suas 
alterações. 
 
Declaramos ainda que: 
 
1-) Apresentaremos todo e qualquer documento adicional que for exigido; 
 
2-) Autorizamos a Prefeitura a proceder a investigações por ela julgadas oportunas ou 
necessárias, para esclarecimentos junto às instalações ou junto aos órgãos e pessoas a 
nós relacionadas; 
 
3-) Autorizamos as pessoas e entidades mencionadas nos documentos apresentados, a 
prestarem todas e quaisquer informações pedidas pela Prefeitura. 
 
 
Nestes Termos 
P. Deferimento 
 
Local e Data 
Assinatura / Carimbo 
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ANEXO II 

 
DEVERÁ SER EFETUADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA 
 
 
 
DECLARAMOS, sob as penas da lei que esta empresa: 
 
 
1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
4) Não possui entre seus proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e, menores de 16 anos em qualquer outro tipo de 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
 
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 
  
Cidade, dia/mês/ano. 
 
 
NOME DA EMPRESA 
NOME DO REPRESENTANTE 
QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 


