
 Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 
 

FICHA CADASTRAL 
PESSOA JURÍDICA 
 

a) Razão Social:________________________________________________________ 

b) Nome Fantasia:______________________________________________________ 

c) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ):____________________________ 

d) Endereço: Rua/AV. _____________________, n.º_______, Bloco/conjunto ______, 

sala _____, Bairro __________, Cidade/Estado:_______________ CEP: __________. 

e) Telefone comercial: (__) _____________; Telefone celular: (__) ________________,  

f) E-mail:______________________________________________________________ 

 

j) Representante(s): 

Nome ___________________________,  

Documento de Identidade (RG): _____________, Órgão expedidor: __________;  

Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF): ___________;  

Telefone celular: (___) ___________; E-mail:_________________________________. 

Nome ___________________________,  

Documento de Identidade (RG): ______________, Órgão expedidor: ________; 

Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF): _____________;  

Telefone celular: (___) ____________; E-mail:________________________________. 

 
 
IMPEDIMENTOS 
O requerente é servidor público da Administração Direta ou Indireta do Município de 
Torres? 

(___) Sim (___) Não 

 
O requerente possui vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista com servidor público da Administração Direta ou Indireta do Município de 
Torres? 

(___) Sim (___) Não 

 
O requerente está suspenso de participar de licitação e de contratar com o Município 
de Torres? 

(___) Sim (___) Não 

 
O requerente é declarado inidôneo, por qualquer órgão da Administração Direta ou 
Indireta de Município, Estado ou da União, para licitar e contratar com a Administração 
Pública? 

(___) Sim (___) Não 



REQUERIMENTO 

Tendo em vistas as informações prestadas acima, que, para qualquer fim, declaramos 

ser a expressão da verdade, e a documentação que acompanha essa ficha cadastral, 

solicito a inclusão no Registro Cadastral do Município de Torres.  

Nome do signatário: ____________________________________________________ 

Cargo: _________________________, CPF: _________________________________ 

 

 

                                   ________________ ___(local), de ___________ de _____ 20xx. 

 

 

   _______________________________(assinatura) 

 
PESSOA JURÍDICA 
 
- Habilitação jurídica: 

(  ) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de 

sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 

acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir inerentes ao certame.  

 

- Regularidade Fiscal e Trabalhista 

(  ) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

(  ) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da 

Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão 

Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional; na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 

(  ) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

(  ) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Domicílio ou sede do 

licitante; 

(  ) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço); 

(  ) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho 

de acordo com a Lei Federal n° 12.440 e Resolução Administrativa nº 1.470, editada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2012, ela poderá ser obtida 

gratuitamente nos sítios daquele tribunal (http://www.tst.jus.br/certidao) Certidão conjunta 

de Dívida Ativa da União e Quitação de Tributos Federais, expedida pela Receita Federal 

 

- Declaração 

( ) Declaração expressa do licitante, sob pena de responsabilidade, que cumpre as 

disposições contidas no inciso XXXIII do art. 7º da CF.  

 

- Qualificação Econômico Financeiro 

(  ) Certidão negativa em matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, perante a comarca da sede da licitante. 

 

http://www.tst.jus.br/certidao


(  ) balanço patrimonial
 
já exigível

1
 e apresentado na forma da lei, com a indicação do nº 

do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo 

vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório; 

A comprovação da boa situação financeira da empresa, será verificada mediante a 

apuração de índices aceitáveis, pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 
 I - Liquidez Instantânea: 
 a) Índice mínimo: 1 ; 
 b) Fórmula: Ativo Disponível – AD dividido pelo Passivo Circulante – PC, 
representada abaixo. 
  AD 
 LIQUIDEZ INSTANTÂNEA = -------- = > 1 
  PC 
 
 II – Liquidez corrente: 
 a) Índice mínimo: 1; 
 b) Fórmula: Ativo Circulante – AC dividido pelo Passivo Circulante – PC, 
representada abaixo. 
  AC 
 LIQUIDEZ CORRENTE = -------- = > 1 
  PC 

 
 III – Liquidez geral: 
 a) Índice mínimo: 1; 
 b) Fórmula: somatório do Ativo Circulante – AC com o Ativo Realizável a 
Longo Prazo – ALRP, divido pelo somatório do Passivo Circulante – PC com Passivo 
Exigível a Longo Prazo - PELP, representada abaixo. 
 
  AC + ARLP 
 LIQUIDEZ GERAL = ------------------- = > 1 
  PC + PELP 

 
 IV – Gerência de Capitais de Terceiros: 
 a) Índice mínimo: 1; 
 b) Fórmula: Patrimônio Líquido - PL divido pelo somatório do Passivo 
Circulante – PC com Passivo Exigível a Longo Prazo - PELP, representada abaixo. 
 

   
                                                                                   PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS = ------------------- = > 1 
                     PC + PELP 
 
 
 
 

                                                 
1
 Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, 

registrado no órgão competente ou enviado para a Receita Federal do Brasil. Entre o dia 30 de 
abril e o último dia útil de junho: As empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital – 
ECD deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro devidamente 
registrado no órgão competente. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o balanço do 
último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou o do 
penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por 
contador, que comprove que a empresa adota a ECD. Após o último dia útil de junho: todas as 
empresas deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no 
órgão competente ou enviado para a Receita Federal. 



 
 V – Grau de endividamento: 
 a) Índice máximo: 1; 
 b) Fórmula: somatório do Passivo Circulante – PC com Passivo Exigível a 
Longo Prazo – PELP, dividido pelo Ativo Total – AT, representada abaixo. 
 
                  PC + PELP 
                        GRAU DE ENDIVIDAMENTO = ------------------- = < 1 
                  AT 
 
 
 As pessoas jurídicas que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que 

aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta comercial poderão apresentar 

para o cadastro, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de 

Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.  

 As empresas constituídas no exercício social da solicitação do cadastro 

deverão apresentar o balanço de abertura registrado na Junta Comercial. 

 Para os fins dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, a pessoa jurídica interessada deverá apresentar declaração de que se 

enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, 

bem assim como cooperativa que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os documentos deverão, obrigatoriamente, ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada.  


