
 

ANEXO IV 
 LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO (PESSOA FÍSICA) 

 
A - CPF e RG digitalizados. 

B - Comprovante de Regularidade do CPF emitido pela Receita Federal. 

C - Cópia do comprovante de conta corrente do proponente. 

D - Comprovante de endereço datado de no máximo 03 (três) meses antes da inscrição, 

Cópia do contrato de locação ou declaração de residência por terceiro.  

E - Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede do proponente ou declaração 

que não possui imóvel. 

F - Certidão Negativa de Débito Municipal perante o Município do Recife; link: 

https://portalfinancas.recife.pe.gov.br/emissaoCertidao/4 (Caso o proponente não possua 

inscrição mercantil no município de Recife, poderá informar por meio de declaração.). 

G - Certidão Negativa de Débitos Fiscais com a Fazenda do Estado do domicílio ou sede do 

proponente. 

H - Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos a Contribuições Federais e a 

Dívida Ativa da União; link:  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 

I - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; link: 

www.tst.jus.br/certidao   

J – Cópia da consulta de Qualificação Cadastral on-line do E-Social; link: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml  

 

OBSERVAÇÕES: 
1. Deverão ser enviados, além da documentação acima mencionada, a Lista de 

Comprovações Curriculares (Anexo I), a Declaração de Inexistência de Impedimento 

(Anexo II) e o Termo de Compromisso assinado (Anexo III). 

2. A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife poderá, no 

processo da análise, solicitar documentos e/ou materiais complementares. 

3. Os itens em vermelho deverão ser entregues até o prazo estipulado no item 3.1 do 

Edital. 

 

 



 

 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO (PESSOA JURÍDICA/MEI) 

 
A – Prova de Inscrição do CNPJ atualizado; link: 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp  

B – Cópia Certificado da Condição do Microempreendedor Individual; link: 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-de-comprovante-ccmei   

C – Cópia do comprovante de conta bancária da Pessoa Jurídica proponente. 

D – Cópia do comprovante de endereço do domicílio do proponente datado de no máximo 03 

(três) meses antes da inscrição desta Convocatória, cópia do contrato de locação ou 

declaração de residência por terceiro. 

E – Cópia do RG e CPF do representante legal da Pessoa Jurídica. 

F – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede do proponente. 

G – Certidão Negativa de Débito Municipal perante o Município do Recife; link: 

https://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoesNegativasDebitos   

(Caso o proponente não possua inscrição mercantil no município de Recife, poderá informar 

por meio de declaração.) 

H – Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda do estado do domicílio ou sede do 

proponente. 

I – Certidão de Regularidade do FGTS -CRF; link: 

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

J – Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e a 

Dívida Ativa da União; link: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir  

K – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

link: https://www.tst.jus.br/certidao1   

L - Declaração que não emprega menor, conforme modelo Anexo V. 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. Deverão ser enviados, além da documentação acima mencionada, a Lista de 

Comprovações Curriculares (Anexo I), a Declaração de Inexistência de Impedimento 

(Anexo II) e o Termo de Compromisso assinado (Anexo III). 

2. A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife poderá, no 

processo da análise, solicitar documentos e/ou materiais complementares. 



 

3. Os itens em vermelho deverão ser entregues até o prazo estipulado no item 3.1 do 

Edital. 


