
Edital 03/2020 – Edital de Patrocínio 

CHECK LIST DOCUMENTOS 

 

1 Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e alterações 
posteriores 

 

2 Ata de eleição ou designação dos atuais administradores da sociedade, 
quando a designação não se encontrar no corpo do estatuto ou contrato 
social e distrital. 

 

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

 

4 Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF do (s) representante (s) 
legal (is) da pessoa jurídica. 

 

5 Prova de regularidade de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ). 

 

6 Prova de regularidade de inscrição no cadastro de contribuintes do Distrito 
Federal. 

 

7 Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, ressalvado os maiores de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da 
ConsƟtuição Federal de 1988. 

 

8 Declaração formal de que está adimplente com exigências contratuais de 
eventual patrocínio anterior celebrado com órgão ou entidade da 
administração pública federal e/ou distrital. 

 

9 Declaração de que não possui restrição de qualquer natureza para 
contratar com a Administração Pública; 

 

10 Declaração de que o proponente e/ou seus representantes legais não 
possuem, em seu quadro societário, empregados da FAPDF ou parentes, 
até 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança 
que atuem na área responsável pela demanda ou contratação ou de 
autoridade a eles hierarquicamente superior 

 

11 Declaração de Veracidade das Informações de acordo com formulários 
disponibilizados pela FAPDF. 

 

12 De forma voluntária, o proponente poderá incluir nesse momento as certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista, para serem validadas pela FAPDF, as quais 
compreendem: 

12.1 Certidão de Débitos Tributários e Fiscais junto à PGFN 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/In
formaNICertidao.asp?Tipo=1 

 

12.2 Certidão de Débitos Tributários e Fiscais junto à Receita do GDF 
https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao 

 



12.3 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

 

12.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  
http://www.tst.jus.br/certidao 

 

13 FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - Edital nº 03/2020  

 

 


