
 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE 
FORNECEDORES 

 
 

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO CADASTRAL 
 Requerimento de Inscrição no Cadastro de Fornecedores 

 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CADASTRO DE FORNECEDOR 
 
 
1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
 
1.1 Cédula de identidade dos sócios; 
1.2 Registro comercial, quando se tratar de firma individual; 
1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, documentos de 
eleição de seus administradores; 
1.4 Inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício, 
quando se tratar de sociedade civil; 
1.5 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir, quando se tratar de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país;  
1.6 Em caso de contrato social ou ato constitutivo, apresentar as últimas alterações 
contratuais, caso existam. 
 
 
2.  REGULARIDADE FISCAL: 
 
 
2.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou Cadastro Nacional de  
Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade social – INSS e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
2.5 Cadastro de Empresa Inadimplente no Estado do Maranhão – SISCEI/CEI (emitido 
pela EMAP); 
2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei nº 12.440, de 07 
de julho de 2011. 



 

 

 
 
3.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
 
3.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/CRQ/CRA/outros 
conselhos), quando o produto e/ou serviço assim exigir; 
3.2 Comprovação de aptidão pertinente a obras e serviços, através de atestados emitidos  
em papel timbrado, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. No caso de 
fornecimento de bens, a comprovação será feita através de atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 
Obs: O Atestado referente a Obras e Serviços de  Engenharia, deverá  vir acompanhado 
de Certidão de Acervo Técnico – CAT. 
 
 
4.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
 
4.1 Balanço Patrimonial do exercício último exercício social exigível, apresentado na 
forma da lei, devidamente assinado por Contabilista ou outro profissional equivalente 
registrado no CRC, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que 
demonstre a boa situação financeira. 
Obs: as vias destes documentos deverão conter assinatura e carimbo do Contador e do 
Representante Legal da empresa; 
4.2 No caso de empresa recém constituída, esta apresentará o Balanço de Abertura, 
contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do contador.  
4.3 Certidão  Negativa  de  Falência), expedida pelo Cartório de distribuição da sede da  
licitante, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente 
a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação dos documentos, quando 
não vier expresso o prazo de validade. 
 
 
RENOVAÇÃO DE CADASTRO: 
 
 
a) Quando da Renovação Cadastral, a empresa deverá atender todos os requisitos de 
cadastramento, com exceção do item 1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (desde que não 
tenha havido mudanças no ato constitutivo ou no contrato ou estatuto social). 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) Só serão aceitos os documentos entregues integralmente, conforme indicado nesta 
relação; 



 

 

b) As cópias dos documentos deverão ser devidamente autenticadas por Cartório 
competente, ou cópia simples autenticada pela Comissão Setorial de Licitação –EMAP, 
mediante a apresentação dos originais correspondentes para conferência e autenticação; 
c) Documentos sem data de validade serão aceitos com prazo de até 60 dias a partir da  
data de emissão; 
d) Após a entrega de todos os documentos exigidos nesta relação, a Comissão Setorial 
de Licitação emitirá ao fornecedor cadastrado, o Certificado Registro Cadastral – CRC,  
com validade de 01 (um) ano. 
e) Para informações e entrega de documentos dirigir-se a: 
 

 
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

Comissão Setorial de Licitação 
 

Av. dos Portugueses, s/n, Porto do Itaqui, São Luís (MA), CEP 65085-370 
Telefone(s): 3216-6532/3216-6531/3216-6533/3216-6417 

Horário de atendimento: das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00 
 

 
  



 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES 
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

Razão Social 

 

CNPJ 

 

Inscrição Estadual 

Inscrição Municipal 

 

DDD/Telefone 

 

DDD/Fax 

 

E-mail 

 

Pessoa para contato 

 

Cargo/função do contato 

 

Capital do fornecedor 

 

Patrimônio líquido do fornecedor 

 

Endereço completo 

 

CEP 

 

Cidade 

 

UF 

 

Sítio eletrônico 

 

Sócios ou representantes legais (homologados por assembleia) 

 

FINALIDADE 

(   ) Inscrição no Cadastro de Fornecedores (   ) Renovação 

REQUERIMENTO 
À COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA EMAP, 
 
O fornecedor acima identificado vem, respeitosamente, requerer a inscrição/renovação no/do Cadastro 
de Fornecedores da Empresa Maranhense de Administração Portuária, apresentando, para tanto, a 
documentação anexa, em original ou em cópias devidamente autenticadas em cartório, assumindo o 
compromisso de, na forma da lei, comunicar qualquer fato superveniente que seja impeditivo para tal 
cadastramento.Neste termos, pede deferimento.  

São Luís, ______ de __________________ de______. 
 
 

Diretor(a) e/ou Representante Legal (assinatura) 


