
  
 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO 

  Rua Virgílio Martins de Oliveira, 55 - Centro 
    CNPJ n 50.528.983/0001-01 

                          Telefone: (11) 4489-8888 

 

INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DO CRC 

 

A) O fornecedor deverá apresentar requerimento, conforme Anexo “B”, redigido em 

papel timbrado da empresa; 

B) Os documentos necessários ao cadastramento, renovação ou habilitação poderão ser 

apresentados em original por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas 

ou pela Comissão, mediante a apresentação dos originais ou publicação em órgão de 

imprensa oficial.  

C) Protocolizar o pedido no Setor de Licitações, rua Virgílio Martins de Oliveira, 55 – 

Centro – Francisco Morato/SP, no horário das 09:00 às 16:00 horas. 

D) Procure apresentar a documentação completa, com antecedência de quatro (04) dias 

úteis da data da licitação. 

E) Os documentos serão analisados posteriormente. Havendo falta de documentos, a 

empresa será notificada, ficando a emissão do CRC, condicionada ao recebimento dos 

documentos "faltantes”.  

F) Para informações sobre o andamento do processo ou esclarecimento de dúvidas, entrar 

em contato pelo telefone  (11) 4489-8888 ou pessoalmente na Câmara Municipal. 

G) Toda e qualquer alteração no CRC, deverá ser protocolado requerimento justificando, 

com antecedência, na Câmara Municipal.  

H) A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que pretender se utilizar 

dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, e Lei 

Complementar nº 147/2014, deverão entregar os documentos exigidos na licitação. Desta 

forma, não serão exigidos tais documentos para a confecção do CRC. 

I) O Certificado de Registro Cadastral deste Município poderá ser emitido em qualquer 

época do ano e terá validade de 12 (doze) meses.  

J) Solicitamos que a documentação exigida abaixo, nos seja enviada tal qual a ordem que 

segue para que possamos analisá-la de forma mais organizada. 
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ANEXO B –  MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAR CRC  

 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO 

 

 
A/C Comissão de Licitações  

 
REQUERIMENTO 

 
(Razão social da empresa, endereço, CNPJ), solicita o Certificado de Registro Cadastral, 
desta Câmara, na atividade de..................................................., para participar da Tomada 
de Preços nº _____/2022. Para tal, anexamos os documentos necessários, conforme Lei 
nº 8.666/93, e declara que responde pela veracidade das informações prestadas e que 
comunicará as modificações que possam ocorrer.  

 

Datar e assinar. 
(nome completo do responsável e cargo e Nº do RG)  

 
Telefone para contato 
Nome:  
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DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO/RENOVAÇÃO DO CRC 

 

DESCRIÇÃO 
Registro Comercial 
Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
CPF do sócio ou proprietário 
RG do sócio ou proprietário 
Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
Certidão Negativa de Débitos – CND 
Certificado de regularidade do FGTS 
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - 
CND 
Certidão Negativa de Débitos Tributários (SP) não inscritos em Dívida Ativa  
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários  
Atestado (s) de Capacidade Técnica 
Certidão Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
Declaração em cumprimento à Lei nº 9.854/99 – Anexo III 
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação – Anexo IV 
Declaração de Enquadramento - regime de tributação de ME ou EPP – Anexo V 
Declaração de Inexistência de Parentesco – Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


