
 
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica 

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

CHECK LIST 

 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PESSOA JURÍDICA 

ITEM DOCUMENTOS CHECK 

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

Secretário que assinará posteriormente) 

 

2 Laudo de avaliação do imóvel emitido pela SECID  

3 Proposta de locação assinada pelo locador, com a indicação da agência bancária e conta 

do locador  

 

4 Cédula de Identidade do representante da empresa   

5 Ato constitutivo da empresa e suas alterações  

CERTIDÕES DE REGULARIDADE 

6 Prova de inexistência de débitos com  a Fazenda Municipal, relativa ao imóvel locado  

7 Matrícula do imóvel atualizada (6 meses), devidamente autenticada. Caso o imóvel 

não esteja em nome do locador, deverá ser anexada escritura pública ou compromisso 

averbado na matrícula que comprove seus direitos possessórios 

 

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

Jurídica (CNPJ) 

 

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

do Brasil (RFB) 

 

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

empresa 

 

11 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) 

 

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

empresa 

 

13 Prova de inexistência de débitos relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) 

 

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

15 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 

16 Declaração da empresa informando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

da habilitação 

 

17 Declaração da empresa informando que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno e em trabalho perigoso ou 

insalubre, menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 

partir de 14 anos 

 

18 Declaração da empresa informando que não existem em seu quadro de empregados 

servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

 

19 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) 

 

20 Comprovante de registro no 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. 

 

  


