
 
Secretaria de Administração Sistêmica 

Superintendência de Aquisições e Contratos 
Fone: (65)3613-5527/5528 

CHECK LIST 

ADESÃO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ITEM DOCUMENTOS CHECK 

1 Solicitação/requisição do objeto pela área Unidade Demandante do órgão ou entidade (art. 

3º, inciso I, Dec. Est. 840/2017) 

 

2 Termo de Referência (rubricado em todas as páginas pelos responsáveis, exceto pelo 

Secretário que assinará posteriormente) 

 

3 Informação no TR de que foi verificado a inexistência de Registro de Preço disponível junto 

a SEPLAG 

 

4 Comprovação de vantajosidade (alínea “a”, inciso II do art. 2º da IN nº 01/2019/GAB/SESP  

5 Indicação dos recursos orçamentários para fazer face às despesas (art. 3º, inciso V, do Dec. 

Est. 840/2017) 

 

6 Declaração do Ordenador de Despesas quando se tratar de dotação orçamentária 

insuficiente para cobertura da demanda (§1º, art. 10º da IN nº 01/2019/GAB/SESP) 
Caso se 

aplique 

7 Cópia da Ata de Registro de Preços  

8 Publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial  

9 Homologação do procedimento de licitação que originou o Registro de Preço  

10 Cópia do Edital que originou a Ata  

11 Ofício da solicitação de autorização do Órgão Gerenciador da Ata  

12 Autorização do Órgão Gerenciador da Ata para a adesão, dentro do prazo (IN nº 

01/2019/GAB/SESP) 

 

13 Ofício da solicitação do aceite da empresa para adesão  

14 Aceite da empresa para a adesão  

15 Cédula de Identidade do representante da empresa   

16 Ato constitutivo da empresa e suas alterações  

CERTIDÕES DE REGULARIDADE 

17 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) 

 

18 Prova de inexistência de débitos com a Fazenda Federal, emitida pela (Receita Federal do 

Brasil (RFB)  

 

19 Prova de inexistência de débitos com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio da empresa  

20 Prova de inexistência de débitos com a Dívida Ativa do Estado da sede ou domicílio da 

empresa (caso a PGE não emita esta certidão, deverá ser juntada a declaração de não emissão 

pela mesma) 

 

21 Prova de inexistência de débitos com  a Fazenda Municipal da sede ou domicílio da empresa  

22 Prova de inexistência de débitos relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  

23 Prova de inexistência de débitos trabalhistas junto à Justiça do Trabalho  (CNDT)  

24 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física 

 

DECLARAÇÕES 

25 Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

26 Declaração de não existir em seu quadro de empregados servidor público estadual exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

 

27 Espelho da Consulta de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal Transparência do 

Governo Federal e da Controladoria Geral do Estado da sede ou domicílio da empresa) 

 

28 Comprovante de registro do processo no Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG  

 

Nota: Todos os documentos que estão como cópia precisam estar autenticados com o carimbo de confere 

com original e assinados pelo servidor que fez a instrução dos autos. 


