
 
 

 

 

1. DO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA 

Ficha de Credenciamento (Anexo IV) com instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida com poderes praticar todos os atos 

pertinentes ao certame em nome da licitante representada, no caso do 

representante não ser titular, sócio ou administrador da empresa licitante; 

1.1 Certificado de Fornecedor do Estado (CFE), válido na data da apresentação 

das propostas, acompanhado de seu anexo, OU do Sistema Integrado de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), válido na data da 

apresentação das propostas, acompanhado do Certificado de Registro Cadastral 

(CRC), válido na data da apresentação das propostas. 

1.1.1  Caso algum dos documentos elencados no corpo do CFE ou 

SICAF esteja com prazo de validade expirado, o licitante deverá 

apresentar o documento válido, junto com o CFE ou SICAF no 

departamento de Licitações do FHGV. 

1.2  Na ausência da apresentação de documento de comprovação dos 

cadastros citados no ITEM 1.1, a empresa deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

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

1.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;  

1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante; 

1.2.5 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

1.2.6 Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

1.3 Declaração da proponente de que não pesa contra si declaração de 

INIDONEIDADE expedida por Administração Pública de qualquer esfera, 

conforme modelo constante no ANEXO V. 



 
 

 

 

1.4 Declaração de que não emprega Menor de 18 anos, conforme modelo no 

ANEXO VI. 

2. Qualificação Técnica: 

a) Comprovação da regularidade da empresa perante o Conselho Regional de 

Medicina; 

 

Referente a documentação do preceptor: 

 

b) Cópia diploma de graduação e/ou pós-graduação (Formação e Especialidade);  

c) Cópia do registro do CREMERS; 

d) Comprovante de endereço (água, luz ou telefone); 

e) Cópia da carteira de vacinação; 

f) Certidão negativa de débitos no conselho/comprovante de pagamento da 

anuidade. 

 

 

 


