
Edital de Credenciamento nº 001/2023

ANEXO VII – Documentação para contratação

Informações e documentos obrigatórios para contratação: 

1. Pessoa Física:

1.1 Nome civil, sem abreviatura;

1.2 Nome artístico, se houver; 

1.3 Nome Social, se houver;

1.4 Número do CPF;

1.5  Número do NIT – Número de Inscrição do Trabalhador;

1.6 Dados  bancários  em  nome,  obrigatoriamente,  do  CREDENCIADO,

contendo nome do banco, agência bancária e número da conta-corrente pessoa

física.

2. Pessoa Jurídica:

2.1 Razão social;

2.2 Nome artístico, se houver; 

2.3 Nome Social, se houver;

2.4 Número do CNPJ; 

2.5 Dados  bancários  em  nome,  obrigatoriamente,  do  CREDENCIADO,

contendo nome do banco, agência bancária e número da conta-corrente pessoa

jurídica.

3.  Além das informações contidas nos  itens 1 e 2  e respectivos subitens deste

Anexo, deverão ser apresentados os seguintes documentos, em formato PDF:

3.1 Pessoa Física: 

3.1.1 Comprovante de conta bancária;



3.1.2 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e

à  Divida  Ativa  da  União,  obtida  no  endereço

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir;

3.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  do domicílio do

credenciado;

3.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Campinas;

3.1.5 Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas pelo nome,

obtida  no  endereço

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.

aspx;

3.1.6 Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida

no  endereço

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForn  ecedor.a  

spx;

3.1.7 Certidão de Apenados de Impedimentos de Contrato/Licitação do Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo pelo nome e CPF, obtida no endereço

https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

3.1.8 Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço

https://cndt-certidao.tst.jus.br/gerarCertidao.faces;

3.1.9 Consulta CGU – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

-  CEIS  (por  nome  e  CPF),  obtida  no  endereço

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam;

3.1.10 Certidão  do  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de

Improbidade  Administrativa/CNIA,  obtida  no  endereço

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

3.1.11 Anexo VI – Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz.
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3.2.2 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e

à  Divida  Ativa  da  União,  obtida  no  endereço

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir;

3.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  do domicílio do

credenciado; 

3.2.4 Certidão  emitida  quanto  à  ausência  de  sanções  aplicadas  por  razão

social,  obtida  no  endereço

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.

aspx;

3.2.5 Certidão emitida  quanto  à  ausência  de  sanções aplicadas por  CNPJ,

obtida  no  endereço

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForn  ecedor.  

aspx;

3.2.6 Certidão de Apenados de Impedimentos de Contrato/Licitação do Tribunal

de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo  por  razão  social e  CNPJ,  obtida  no

endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

3.2.7 Consulta ao Portal da Transparência da União, quanto ao Cadastro de

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, por razão social e CNPJ, obtida no

endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

3.2.8 Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço

https://cndt-certidao.tst.jus.br/gerarCertidao.faces;

3.2.9 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Mobiliária Municipal,

por CNPJ;

3.2.10 Consulta  Regularidade  do  Empregador,  obtida  em  https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;

3.1.10 Certidão  do  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de

Improbidade  Administrativa/CNIA,  obtida  no  endereço

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

3.1.11 Anexo VI – Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz.
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