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DOCUMENTAÇÃO PREVISTA PARA O CREDENCIAMENTO (JURÍDICA) 
 

NOME: CPF:    

 
MUNICÍPIO: , Tel 1: ( )    

 Tel 2: ( )    

PLACA:      
 

ORD DESCRIÇÃO DOCUMENTAÇÃO SIM NÃO OBS 

01 Requerimento para credenciamento (Anexo “C” do edital);    

02 Procuração para representante legal, caso necessário (Reconhecido Firma);    

03 
Declaração de conhecimento das informações para cumprimento das 

obrigações. (Anexo “D” do edital) 

   

04 
Atestado de capacidade técnica (Emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, declarando um bom trabalho do interessado); 

   

05 Cédula de identidade;    

06 Certidão de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);    

07 Carteira nacional de habilitação (C, D ou E) do(s) empregado(s) motorista(s);    

08 Comprovante conta bancária do credenciado (Somente conta corrente);    

09 Comprovante de residência (Em nome do Credenciado) + Declaração SFC;    

10 Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho;    

11 Certidão de regularidade relativa às contribuições para a Seguridade Social;    

12 Certidão de regularidade fiscal;    

13 Certidão de regularidade da Receita (Fazenda) Federal;    

14 Certidão de regularidade da Receita (Fazenda) Estadual (Domicílio/Sede do interessado);    

15 Certidão regularidade da Receita Municipal (Domicílio/Sede do interessado);    

16 Certidão de regularidade ao (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal;    

17 Vistoria técnica dos veículos (Anexo “F” do edital);    

18 
Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) em dia, com 

descrição TANQUE; 

   

19 
Certificado de registro nacional de transporte rodoviário de carga da ANTT 
(Proprietário ou Credenciado; 

   

20 Certificação volumétrica do tanque feita por órgão oficial (8 a 16.000l);    

21 Atestado e/ou laudo da vigilância sanitária para transp. de água potável;    

22 Alvará e licença de funcionamento;    

23 Regularidade junto ao FGTS;    

24 
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual-MEI, no caso de 

o (a) interessado (a) se tratar dessa espécie de empresário; 

   

 

25 
Anexo “E” - Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

   

26 Comprovação de vínculo trabalhista (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho);    

27 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com sua última alteração – no caso de sociedade 
– devidamente registrada, e acompanhada de prova de constituição da diretoria em exercício; 

   

 

28 
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

acompanhamento de cópia da averbação no Registro onde se situa a Matriz, 

no caso de a empresa ou a sociedade requerente ser filial ou sucursal; 

   

29 
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova 

de constituição da diretoria em exercício, no caso de sociedade sujeita àquele procedimento; 
   

31 
Registro no SICAF (Sistema de /cadastraamento Unificado de Fornecedores).    

32 
Declaração de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).    

 

ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA – 7ª RM 

Credenciamento para o Edital nº 001/2022 

 
Obs.: - Verificar validade da documentação. (Validade estabelecida em lei ou órgão expedidor, caso contrário, datada dos últimos 60 dias). 

- As certidões emitidas pela internet, deverão ser verificadas, para evitar fraudes. 

- Os documentos podem ser autenticados pelo Agente Público, mediante apresentação do Original. 

 


