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FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

Para: 

Gramadotur Autarquia Municipal de Turismo 

Av. Borges de Medeiros, 4111 

95670–000 – Gramado – RS 

Fone 54 3286 2002 

 

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

Licitantes da Gramadotur Autarquia Municipal de Turismo, para os fins e efeitos 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. 

 

Razão Social: __________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________número:  __________________ 

Bairro: ______________CEP: ________Cidade: _____________________Estado: ___ 

Telefone: ____________________Email: _____________________________________ 

CNPJ/MF: _____________________________________________________________ 

Inscr. Estadual: _____________________Inscr. Municipal: _______________________ 

Responsável para assinar contratos: _________________________________________ 

N° CPF Responsável: _____________________________ 

Capital Social R$ ___________________ Faturamento Mensal R$ _________________ 

Quantidade de Funcionários: __________ 

Área Total _________________m²               Área Construída ___________________ m² 

Sócios da Empresa: ______________________________________________________ 

Gerentes ou Diretores (nome e CPF): ________________________________________ 

Principais Clientes: _______________________________________________________ 

Principais Fornecedores: __________________________________________________ 

Ramo(s) de atividade/Produtos que fornece: ___________________________________ 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO: 

 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de Sociedade Anônima ou 

Associação Civil, estatuto da empresa, acompanhada da ata de eleição dos atuais 

diretores; Empresas MEI ou empresário individual, cópia simples da certidão de 

microempreendedor.  

 Documentos de identidade e CPF dos gerentes e/ou diretores; 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 Cópia do registro de inscrição estadual e/ou municipal; 

 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

 Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual; 

 Certidão Negativa de Débitos junto ao Município sede da licitante; 

 Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

 Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da 

sede da licitante, com data de emissão não superior a noventa dias; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante; 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) Os documentos necessários ao cadastro deverão ser apresentados em ORIGINAL 

ou 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; 

b) As Certidões emitidas pela Internet serão aceitas sem autenticação, ressalvado o 

direito de a Comissão de Cadastro conferir a autenticidade das mesmas junto ao 

site do órgão emissor; 

c) 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. 
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d) 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. 

 

 

 

_____________________________, ________ de _________de 20___. 

 

 

____________________________________ 

(Carimbo e assinatura) 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

Enviar preenchido junto com a documentação solicitada para: 

Gramadotur - Autarquia Municipal de Turismo 

A/C Departamento de Licitações 

Av. Borges de Medeiros, 4111, Centro, CEP 95.670-000, GRAMADO - RS 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

......................................................................................................(Razão Social), inscrita no 

CNPJ sob o n° ............................................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)................................................................................................................................. 

portador(a) da Carteira de Identidade nº................................................. e do CPF 

nº...................................DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, 

art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o 

compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )  

 

 

Gramado,..............de...................de 2018. 

 

 

......................................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 


