
Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE EMPRESA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA-ES 
 

Nº Documentos Onde buscar? 

 
01 

 
Ato constitutivo, requerimento de empresário, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. No caso de sociedade que possua a última alteração 
contratual sem estar consolidada, a mesma deverá também, apresentar todas 
as alterações contratuais anteriores. (se for o caso) 

 

  
Arquivo próprio da Empresa 

 

02 

 

Certificado de Microempreendedor Individual (se for o caso) 
 

 

http://www.portaldoempreendedor.g
ov.br/mei-microempreendedor-

individual/ccmei 
 

 

03 

 

Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF dos sócios da Empresa 
 

 

Arquivo próprio da Empresa 

 
04 

 
Cartão do CNPJ;  

 

 
http://www.receita.fazenda.gov.br/p

essoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjrev
a_solicitacao.asp 

 

 
05 

 
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (SINTEGRA), 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
 

 
http://www.sintegra.es.gov.br/ 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.sintegra.es.gov.br/


Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES 

 
06 

 
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/INSS. (com validade no 

dia do cadastro); 
 

 
http://www.receita.fazenda.gov.br/A

plicacoes/ATSPO/Certidao/CndConj
untaInter/InformaNICertidao.asp?Tip

o=1 

 

 

07 

 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da proponente. 
(com validade no dia do cadastro); 

 
 

 

http://internet.sefaz.es.gov.br/agenci
avirtual/area_publica/cnd/emissao.p

hp 
 
Obs: O link acima é referente ao 

Estado do Espírito Santo. Caso a 
Empresa possua sede em outro 
Estado, deverá emitir a certidão do 

Estado de Origem. 
 

 
08 

 
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da proponente. 

(com validade no dia do cadastro); 
 

 
Município Sede da Empresa 

 

09 

 

Prova de regularidade para com a Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES. 
(com validade no dia do cadastro); 

 

 

Tel:  (27) 3733 1381 
tributariopmb@gmail.com 

 
Responsáveis: Douglas ou Meroto. 

 

 
10 

 
Alvará de localização e funcionamento da Empresa. (com validade no dia do 

cadastro); 
 

 
Sede da Empresa Solicitante 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissao.php
http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissao.php
http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissao.php
mailto:tributariopmb@gmail.com


Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES 

 
11 

 
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS. (com 
validade no dia do cadastro); 
 

 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidad

ao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

 
12 

 
Certidão Negativa de Falência e Concordata, em nome da licitante, (com 

validade no dia do cadastro). 
 

 
https://sistemas.tjes.jus.br/certidao

negativa/sistemas/certidao/CERTID
AOPESQUISA.cfm 

 
Obs: O link acima referente ao 
Estado do Espírito Santo. Caso a 

Empresa possua sede em outro 
Estado, deverá emitir a certidão do 
Estado de Origem. 

 

 

13 

 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 452, de 1o 
de maio de 1943 Alterada pela LEI Nº 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011 – 
DOU DE 08/07/2011. (com validade no dia do cadastro). 

 

 

 
 

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

 

14 

 

Certidão de quitação do registro da Empresa junto ao CREA/ES 
(rigorosamente atualizada e com validade no dia do cadastro). 
 

Exigível no caso de empresa de engenharia 
 

 

 

http://creaes.org.br/ServicosOnline/
pgConsultaCRQ.aspx  

 

(link referente ao CREA/ES) 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm
http://www.tst.jus.br/certidao
http://creaes.org.br/ServicosOnline/pgConsultaCRQ.aspx
http://creaes.org.br/ServicosOnline/pgConsultaCRQ.aspx
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15 

 
Certidão de quitação do registro do Engenheiro responsável técnico pela 

empresa junto ao CREA/ES. (rigorosamente atualizada e com validade no dia 
do cadastro). 
 

 
Exigível no caso de Empresa de engenharia 

 

 
http://creaes.org.br/ServicosOnline/

pgConsultaCRQ.aspx  
 

(link referente ao CREA/ES) 

 

16 
 

 

Alvará Sanitário Municipal (com validade no dia do cadastro) 

 

Órgão responsável - Sede da Empresa  
 

 

Atenção: 
 

a) Para a emissão do Cadastro, a Empresa solicitante deverá preencher o requerimento (modelo abaixo), sem 

emendas ou rasuras, e protocolá-lo neste órgão Público, juntamente com a documentação acima solicitada, no 
que couber relativo ao seu objeto Social. 
 

b) O protocolo, cadastro e a certidão negativa deste Município não possuem taxas para sua emissão. 
 

c) Quaisquer esclarecimentos e informações aos interessados poderão ser obtidos no endereço: Avenida Ângelo 
Uliana, Bairro Uliana, Centro, Brejetuba – ES, no horário de 08h00min às 11h00min e das 12h00min as 

16h00min, ou pelo telefone (27) 3733 1027. 
 

d) Nossas licitações são publicadas atualmente (conforme o valor e fonte de recurso) no Diário Oficial da União, 

Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo, Jornal de Circulação Diária A GAZETA, Site da Prefeitura 
e Mural de avisos, além de serem disponibilizadas ainda, no Portal da Transparência desta Prefeitura. 

 

e) As Empresas poderão adquirir os editais e anexos na Sede da Prefeitura Municipal de Brejetuba, ES, 
requerimento por e-mail licitabrejetuba@hotmail.com ou via site http://www.brejetuba.es.gov.br/  

http://creaes.org.br/ServicosOnline/pgConsultaCRQ.aspx
http://creaes.org.br/ServicosOnline/pgConsultaCRQ.aspx
mailto:licitabrejetuba@hotmail.com
http://www.brejetuba.es.gov.br/


Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES 

 

 

À COMISSÃO DE CADASTRO DE EMPRESAS 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ________________________________________________ inscrita no 

CNPJ sob o nº ____________________________, por intermédio de seu 

representante legal Sr (a) ______________________________, portadora do CPF 

nº ________________________________ e RG nº ____________________________, 

vem requerer a (   ) INSCRIÇÃO / (   ) RENOVAÇÃO CADASTRAL de seu 

Registro no Cadastro de Fornecedores na Prefeitura Municipal de 

Brejetuba/ES. 

 

Maiores informações a respeito de nossa Empresa poderão ser obtidas no 

seguinte endereço ou contatos: 

 

Logradouro______________________________________________________________ 

Número: _______________        Bairro______________________________________ 

CEP: __________________________ Cidade: _________________________________ 

Estado: __________ Telefone celular: ______________________________________ 

Telefone fixo: ______________________________ Fax: ________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

Cidade (local de emissão) ________/_________/___________ 

 

 

Agradecemos a atenção dispensada e subscrevemo-nos. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Responsável Legal 

 

 

Obs: O Requerimento deverá ser em papel timbrado da Empresa emitente. 


