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 DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO 
 

 Os documentos de habilitação serão analisados pelo Pregoeiro, conforme o procedimento 
definido na cláusula Da Sessão Pública e do Julgamento. 

 
 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
 Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de 

identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 
 
 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 
 
 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatutos social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o certificado/declaração de 
regularidade na Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo ou em outra organização 
estadual de cooperativas, conforme previsto no art. 107 da Lei 5.764/71. 

 
 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias ou cooperativas; 
 
 Ato Constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova dos administradores em exercício; 
 
 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

país, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
 REGULARIDADE FISCAL  
 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
 Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, que 

esteja dentro do prazo de validade nele atestado. 
 
 Prova de regularidade fiscal perante a Seguridade Social e a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados. 

 
 Prova de regularidade fiscal, conforme o ramo de atividade da licitante: 
 
 
 Se sobre o ramo de atividade da licitante incidir ISS (empresas prestadoras de serviços), deverá 

ser comprovada regularidade perante a Fazenda Municipal, consistente na certidão de tributos 
mobiliários do domicílio ou da sede da PROPONENTE, que esteja dentro do prazo de validade 
nela atestado. 

 
 Se sobre o ramo de atividade da licitante incidir ICMS (empresas que atuem com fornecimento 

de bens), deverá ser comprovada regularidade perante a Fazenda Estadual, esta consistente na 
certidão relativa ao ICMS, do domicílio ou da sede da PROPONENTE, que esteja dentro do prazo 
de validade nela atestado. 

 
 
 As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverão apresentar toda 
documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal, ainda que algum documento 
apresente restrição. 

 
 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas aquelas 

emitidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 
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 Para todas as certidões exigidas, serão aceitas, igualmente, certidões Positivas com Efeitos de 
Negativa de Débito. 

 
 
 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
 Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida pelo domicílio 
da pessoa física, com data de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de sua 
entrega à COMPANHIA DO METRÔ. 

 
 Caso a Proponente seja filial, deverá apresentar a certidão da matriz. 
 
 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva para recuperação judicial ou 

extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 
 Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrativos contábeis 

do último exercício social, já exigíveis, observados o cumprimento das seguintes formalidades: 
 
 Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial 

e a Demonstração do Resultado do Exercício no Livro Diário, acompanhados do respectivo 
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo. 

 
 Assinatura do Contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente no Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 
 
 Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta 

Comercial). 
 
 As sociedades de capital aberto, em cumprimento às formalidades indicadas, poderão 

apresentar as demonstrações contábeis publicadas na imprensa oficial ou jornal de grande 
circulação. 

 
 A data de encerramento do exercício social e os poderes dos administradores para a assinatura 

das demonstrações contábeis deverão ser comprovados por meio da apresentação do contrato 
social, do estatuto social ou outro documento legal. 

 
 Quando encerrado há mais de 6 (seis) meses da data de apresentação da proposta, poderá ser 

apresentado, em conjunto com os documentos indicados acima, o balancete de verificação, 
correspondente ao mês anterior à data de apresentação da proposta, acompanhado da 
demonstração do resultado do período, devidamente assinado pelo contabilista e pelo 
administrador ou representante legal. 

 
 No caso de empresa constituída durante o ano corrente, deverá ser apresentado o balanço 

patrimonial de abertura da empresa ou o balancete de verificação, correspondente ao mês 
anterior à data de apresentação da proposta, acompanhado da demonstração do resultado do 
período de existência da sociedade, devidamente assinado pelo contabilista e pelo administrador 
ou representante legal. 

 
 Caso o Proponente seja filial/sucursal, deverá apresentar o balanço patrimonial consolidado da 

matriz. 
 
 Em substituição aos documentos exigidos acima, o Proponente poderá apresentar o balanço 

patrimonial e demais demonstrações contábeis, por meio de Escrituração Contábil Digital (ECD), 
na forma do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), acompanhado do Recibo de 
Entrega de Escrituração Contábil Digital, constando a Identificação da Escrituração (HASH) e as 
assinaturas digitais dos administradores e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 A comprovação da boa situação financeira da PROPONENTE será feita de forma objetiva, com 
base em cálculo do Índice de Liquidez Corrente (LC), conforme fórmula e critérios a seguir 
descritos. 
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          Ativo Circulante 
 LC =      -------------------------------  > 1,00 
                  Passivo Circulante  
 

 O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro). 
 
 

 O Índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus 
compromissos de curto prazo com os seus direitos realizáveis, também de curto prazo.  

 

 Para a apuração do índice de cada PROPONENTE serão consideradas 2 (duas) casas decimais 
após a vírgula. 

 
 Comprovação de Patrimônio Líquido, por lote, referente ao último exercício social, de no mínimo: 

(conforme edital). 
 

  As PROPONENTES que apresentarem propostas para mais de um Lote deverão comprovar o 
somatório dos respectivos Patrimônios Líquidos apontados. 

 
  Se o valor do patrimônio líquido da PROPONENTE for insuficiente para a habilitação em todos 

os lotes pleiteados em que possuir a maior oferta, ela será selecionada apenas naquele em que 
o seu patrimônio líquido atender ao estabelecido no item (conforme edital). 


