COMISSÃO DE REGISTROS CADASTRAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE GOIÁS
(Decreto Judiciário nº 491/2017)

Documentação necessária para o cadastramento (obrigatoriamente originais)
Regularidade Jurídica
01 – Cédula de Identidade do(s) sócio(s)-proprietário(s);
02 – Contrato Social consolidado com certificação da Junta Comercial competente. No caso de
sociedades por ações, o Estatuto Social deverá ser acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, nos termos da Lei nº 6.404/76;
03 – Comprovante de Registro Comercial emitido pela Junta Comercial competente, quando se
tratar de empresa individual;
04 – Comprovação da condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE através
de “Declaração de Enquadramento” ou certidão, devidamente certificada pela Junta Comercial
competente, que comprove tal condição, emitida pela Junta Comercial, no presente exercício.
Regularidade Fiscal
05 – CNPJ obtido junto ao sítio virtual da Receita Federal;
06 – Prova de regularidade junto ao FGTS;
07 – Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Federal em conjunto com a
regularidade junto ao INSS;
08 – Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Públicas Estadual e Municipal da sede
da empresa;
09 – Prova de regularidade fiscal junto Fazenda Pública do Estado de Goiás, no caso de
empresas de outros Estados da Federação;
Regularidade Trabalhista
10 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Regularidade Técnica
11 – Certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho competente da empresa contendo a
relação dos responsáveis técnicos, quando couber;
Regularidade Econômico-financeira
12 – Balanço patrimonial ou de Abertura, na forma da lei, devidamente registrado na Junta
Comercial e rubricado por contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade.
Informações adicionais
Endereço para apresentação dos documentos para efetivação do cadastro
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, terceiro andar,
Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-100
Telefones para informação: (062) 3236 2433 e 3236 2435
e-mail: licitacao@tjgo.jus.br

