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- Arquivos anexados à demanda 

Anexos Descrição Etapa ORIENTAÇÃO PARA INSERÇÃO 

I. Ofício ao secretario de encaminhamento de documentos Em cadastramento Modelo pág. 09 do Manual de Convênio 

II. Ofício ao governador solicitando recursos Em cadastramento Modelo disponível a 03 deste Orientativo. 

III. Cartão do CNPJ Em cadastramento 

Link para obter a consulta 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.

asp 

IV. CRCM – certificado de regularidade cadastral de municípios Em cadastramento Link para obter a consulta: http://www.convenios.sp.gov.br/ 

V. 
Lei municipal de autorização para convenios ou lei organica do 

município 
Em cadastramento 

Modelo do documento pág. 10 do Manual de Convênios. (Lembrando que o 

mesmo deverá vir acompanhado do recorte do jornal que a publicou, ou 

então, atestado de que foi afixada em local de costume na Prefeitura, 

conforme exigência da Lei Orgânica do Município). 

VI. 

Certidão de débitos relativos aos tributos deferais e divida ativa 

da união, contemplando s contribuições sociais da lei federal 

nº 8212/91 

Em cadastramento 

Nesse item incluir somente a certidão que pode ser obtida no link: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/I

nformaNICertidao.asp?tipo=1 

VII. 
Certidão de débitos tributários da dívida ativa do estado de 

são paulo 
Em cadastramento 

Nesse item incluir somente a certidão que pode ser obtida no link: 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/crda/emitirCrda.jsf 

VIII. 

Certidão de débitos relativos à dívida ativa com a fazenda 

estadual 

 

Em cadastramento 

Nesse item incluir somente a certidão que pode ser obtida no link: 

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCerti

daoNegativa.aspx 

IX. 
Certidão fgts Em cadastramento 

Nesse item incluir somente a certidão que pode ser obtida no link:   

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

ATENÇÃO: Os documentos a segui deverão ser anexados em seus respectivos “ANEXOS”, conforme SEQUÊNCIA do próprio sistema, sob pena de 

serem rejeitados pela análise administrativa e técnica. 
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X. 

Certidão de débitos trabalhistas Em cadastramento 

Nesse item incluir somente a certidão que pode ser obtida no link: 

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

 

XI. 

Certidão tribunal de contas da união – certidão negativa de 

licitações inidônea 
Em cadastramento 

Nesse item incluir somente a certidão que pode ser obtida no link: 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0: 

XII. 

Consulta CADIN estadual Em cadastramento 
Link para obter a consulta 

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx 

XIII. 
Consulta Apenados Em cadastramento 

Link para obter a consulta https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-

de-apenados 

XIV. 
Consulta e-sanções – portal da transparência Em cadastramento Link para obter a consulta www.portaldatransparencia.gov.br/ceis 

XV. 

Consulta bec – governo estadual Em cadastramento 

Link para obter a consulta  

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForneced

or.aspx 

XVI. 

Declarações diversas – 

Declaração com nomes e contatos, portaria designando gestor 

responsável técnico, contrapartida (se houver), indicação da 

conta bancária (13) , não haverá despesas antes da assinatura 

(15) , termo de ciência do manual (14) , declaração do 

CONDEPHAAT E IPHAN. 

Em cadastramento 

Modelo pág. 13 do Manual de Convênio, 

Modelo pág. 14 do Manual de Convênio, 

Modelo pág. 15 do Manual de Convênio 

 

XVII. 

Comprovante de abertura de conta bancária emitida pelo 

Banco do Brasil 
Em cadastramento 

Incluir documento emitido pelo banco no momento da abertura da conta. 

 

XVIII. 

Documentos – RG, CPF, comprovante de residência do prefeito 

e do gestor responsável técnico 
Em cadastramento Incluir documentos solicitados coloridos ou autenticados 
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XIX. 
Plano de trabalho conforme manual e suas exigências Em cadastramento Seguir Orientação do Manual de Convênios pág. 6 e 7. 

XX. 
Critério de medição Em cadastramento OBRAS 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS AO GOVERNADOR 

 

(Usar papel timbrado da Prefeitura) 

   Excelentíssimo Senhor Governador, 

 

Com os cumprimentos de estilo, esta Prefeitura de________________ vem solicitar 

recursos financeiros para ____________ no valor de _________, originária da 

emenda nº____________, de autoria do parlamentar ________________. 

Local e data 

______________________________ 

Nome do Prefeito / Assinatura 

Nome do Município 

 

 


