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 DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO  

   
As pessoas jurídicas que se interessarem em participar do presente crecenciamento deverão 
apesentar ao Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, os seguintes documentos: 
 
 
 

 

1 - Habilitação jurídica:   

a) Registro comercial no caso de empresa individual;   

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;   

c) Documentos pessoais (RG e CPF ou outro que contenha os mesmos dados) do 
representante legal responsável pela assinatura da Proposta de Credenciamento e 
do Termo de Credenciamento;   

    

2 - Regularidade Fiscal:   

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);   

b) Prova de inscrição Estadual, se houver;   

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte do Município, relativo ao domicílio 
ou sede da Credenciada, pertinente ao seu ramo de atividade, se houver;   

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;   

e) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS)   

f) Prova de Regularidade perante a Receita Federal;   

g) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da Credenciada há, no máximo, 60 (sessenta) dias 
contados da apresentação ao CRA-MG.   

h) Declaração de inexistência de Fato impeditivo para celebração de convênio;   

i) Declaração que não contratam menores.   

    

3 - Qualificação Técnica:   

a) Registro nos órgãos competentes de acordo com o tipo de atividade.   

    

Anexos   

II - PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO   

III - TERMO DE CREDENCIAMENTO VINCULADO AO EDITAL Nº 01/2019   

IV - DECLARAÇÃO DE MENOR   

V- DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE   

VI - DECLARAÇÃO CONSOLIDADA   

    

FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO   

http://www.cramg.org.br/
mailto:cramg@cramg.org.br
http://www.cramg.org.br/chamamento-publico-diversos-segmentos/
http://www.cramg.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Edital-chamamento-p%C3%BAblico.pdf
http://www.cramg.org.br/chamamento-publico-diversos-segmentos/

