
      

  

  

     

     

CHECK LIST – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS  

FRANQUEADAS - AGF´s DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITAÇÃO     

  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO QUE DEVEM SER MANTIDOS DURANTE TODA VIGÊNCIA CONTRATUAL    

(Cláusula 9.1.4 – CFP)   

ID    DOCUMENTO   DATA DE VALIDADE   
CONFERIDA 

VALIDADE   

1   Carta manifestando interesse na prorrogação        (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   1.1 Modelo enviado aos associados via e-mail.          

     

 

2   
Balanço Patrimonial + Termo de Abertura e Encerramento do Livro 

Diário  (DRE)      
(   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

  

   



      

  

   

2.1. Para AGF´s que terão o contrato prorrogado até abril: apresentar o de 
2018 – a partir de abril: apresentar o de 2019;   

2.2. Verificar se foi juntado o Termo de Abertura e Encerramento;   

2.3. Verificar se consta no Termo de Abertura o carimbo da JUCESP 
comprovando o registro do livro na JUCESP;   
2.4. Verificar se a numeração do livro está em ordem cronológica; Obs.: Na 
folha de abertura consta a quantidade de folhas e a ordem cronológica – 
verificar este detalha no termo de abertura e encerramento – as informações 
têm que estar idênticas; É comum trocar com o Livro Analítico – Tomar 
cuidado;   
2.5. Verificar data da autenticação do cartório no documento – tem que estar 

dentro dos 

180 dias;   

2.6. Além do contador o sócio da empresa tem que assinar - Verificar se 
constam as duas assinaturas e se quem está assinando o documento tem 
poderes;   
2.7. Verificar se os dados da empresa estão lançados corretos no Livro.   

  

  

  

  

   

   

     

 

   

   

3   Cálculo do Índice de Liquidez      (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE     

  

    



      

  

   

3.1. Conferir se o valor é superior a “1”;   

Para a obtenção dos Índices, relativos à boa situação financeira, deverão ser 
efetuados os cálculos abaixo:   

- Índice de Liquidez Geral (ILG): Ativo Circulante + Realizável a 

Longo  

Prazo/ Passivo Circulante + Passivo Não Circulante;   

- Índice de Solvência Geral (ISG): Ativo Total/ Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante;   

- Índice de Liquidez Corrente (ILC): Ativo Circulante / Passivo 

Circulante   
         

       

  

4   

Pagamento da Taxa de Franquia   

   (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE           

   

4.1. Orientamos a entrar em contato com a GERAT, documentando por e-

mail, para obter orientações necessárias e informação exatas dos 

procedimentos corretos para recolhimento da Taxa de Franquia.   
      

       

  

5   
Cópia Autenticada do Contrato Social  (original  

+ alterações ou consolidado)   
   

(   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE    



      

  

  

   

    

5.1. Verificar se quem assina os documentos tem poderes no contrato 

social;   

5.2. Verificar se o contrato social não exige que os dois ou mais sócios 
assinem em conjunto;   

5.3. Verificar o prazo de validade da sociedade;   

5.4. Verificar data da autenticação do cartório no documento – tem que estar 
dentro dos 180 dias.   
OBS.: para empresas estrangeiras: Decreto de autorização de funcionamento 

no País, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente. OBS: Este documento somente deve ser providenciado para 

empresas estrangeiras – não se aplica ao nosso caso.   

  

  

    

        

     

        

  

6   Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial    ____ / ____ / ______   
(   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   6.1. Verificar data de validade – se está dentro do prazo de 180 dias; 

6.2.  Verificar se o CNPJ confere.         

       



      

  

  

7   

Cartão do CNPJ, expedido pela Receita Federal do Brasil   

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

npj=   

____ / ____ / ______   
(   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   7.1. Conferir os dados da empresa;   

7.2. Verificar se o documento foi expedido dentro do prazo de 180 dias.         

  

  

     

    

  

8   

Certidão Negativa de Débitos Conjunta da Receita Federal, Procuradoria da   

Fazenda Nacional e INSS   

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Inform  

aNICertidao.asp?tipo=1   

____/___/_____   
(       )SIM / (       )  

PENDENTE   

   
8.1. Verificar data de validade – se está dentro do prazo de 180 dias; 

8.2.  Verificar se o CNPJ confere.         

       

  

9   Certidão de Regularidade junto ao FGTS    ____ / ____ / ______   (       ) SIM /  (       )  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1


      

  

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

 

   
9.1. Verificar data de validade – se está dentro do prazo; 

9.2.  Verificar se o CNPJ confere.         

       

  

10   

Comprovante de Inscrição no Cadastro Estadual   

   

* Todos os Estados: http://www.sintegra.gov.br/new_bv.html   

   
(  ) SIM / (  ) 

PENDENTE   

   

   

   

10.1. Analisar os dados no cabeçalho se conferem todos;   

10.2. Apresentar comprovante – DECA – analisar se as informações batem;    
10.3. Verificar se quem está assinando o documento tem poderes.         

  

 

 11 Certidão Negativa de Débitos Estaduais   – Dívida Ativa ___/___/___ (   ) SIM / (   ) 

PENDENTE 

 11.1. Se tiver débitos, temos que fazer um requerimento com protocolo presencial na SEFAZ para expedição da Certidão Positiva 

com os Efeitos de Negativa; 

11.2. Verificar data de validade – se está dentro do prazo de validade; 

11.3. Verificar se o CNPJ confere; 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
http://www.sintegra.gov.br/new_bv.html
http://www.sintegra.gov.br/new_bv.html
http://www.sintegra.gov.br/new_bv.html
http://www.sintegra.gov.br/new_bv.html


      

  

  

 12 Certidão Negativa de Débito Estaduais – Débitos Administrativos junto 

a Secretaria da Fazenda do Estado 

____ / ____ / _____   (  ) SIM / (  ) 

PENDENTE 

 12.1. Verificar data de validade – se está dentro do prazo – 6 meses da expedição; 

12.2. Verificar se o CNPJ, confere; 

  

13 Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal ____ / ____ / _____   (  ) SIM / (  ) 

PENDENTE 

 13.1. Apresentar comprovante – FDC – analisar se as informações batem; 

13.2. Verificar se o documento está dentro do prazo de validade; 

  

14 Certidão Negativa de Débitos Mobiliários Municipais ____ / ____ / _____   (  ) SIM / (  ) 

PENDENTE 

   

14. 1.Verificar no corpo da certidão de consta a indicação que se trata de 

certidão de   

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS; Não pode ser CND genérica;   

Poderá ser apresentada certidão de inexistência de imóveis em nome da 

empresa;  14.2. Verificar data de validade – se está dentro do prazo;   

14.3. Verificar se o CNPJ confere.         

       

 

     



      

  

15   Certidão Negativa de Débitos Imobiliários Municipais   ____ / ____ / _____   (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   

15. 1.Verificar no corpo da certidão de consta a indicação que se trata de 

certidão de   

TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS; Não pode ser CND genérica;   

15.2. Verificar data de validade – se está dentro do 

prazo;  15.3. Verificar se o CNPJ confere.   

   

      

     

  

16   Certidão de Antecedente Criminal da Empresa      (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

            

       

  

17   Certidão de Antecedente Criminal dos Sócios      (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

  

   
   



      

  

   

Secretaria Estadual de Segurança Pública/Delegacia Estadual:    

   

Polícia Federal:    

   

TJ: 

   

Justiça Federal: 

   

     

         

     

 

18   Alvará de Funcionamento   ____ / ____ / ______ (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   
18.1. Verificar data de validade – se está dentro do prazo;   

18.2.  Verificar se o CNPJ confere;   

   

      

     

 

19   Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - ACVB   ____ / ____ / ______   (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   19.1. Verificar se os extintores estão dentro do prazo de validade;         

   

   



      

  

  19.2. Verificar data de validade – se está dentro do prazo; 

19.3.  Verificar se o CNPJ confere.   

   

    

   

     

 

  

    

20  

  Declarações      (   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   20.1. Modelo enviado aos associados via e-mail.   
      

       

  

21   

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT   

   

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

   

https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/gerarCertidao.faces 

   

____ / ____ / ______   
(   ) SIM  /  (  ) 

PENDENTE   

   
21.1. Verificar data de validade – se está dentro do prazo; 

21.2.  Verificar se o CNPJ confere.         

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/gerarCertidao.faces


      

  

       

  

   
Certificado de Registro Cadastral – CRC – SICAF 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf   
      

   

NÃO É DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. Apesar de não obrigatório, é 

recomendável a inscrição prévia dos participantes desta licitação no 

Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, 

objetivando agilizar os procedimentos de análise da documentação na fase 

de Habilitação.         

       

  

   
Certidão de Cadastramento no Simples Nacional 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21   
      

  

   

   

NÃO É DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. Importante para checar se o 

cadastro no   

Simples Nacional está regular.   

      

   

    

 

   

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21


      

  

   

   

OBSERVAÇÕES GERAIS   

   

1. Verificar se foi mantida a pontuação da Ficha de Avaliação Técnica;   

2. Verificar se os móveis estão na posição correta de acordo com o layout da AGF;   

3. Verificar se a marcação do piso está correta;   

4. Verificar se não há construção ou mudanças no projeto da AGF sem autorização da ECT;   

5. Analisar o Carnê de IPTU (extrair cópia integral do carnê) e conferir se os dados estão de acordo com as informações constantes 

na Certidão da Matrícula Atualizada do Imóvel (extrair uma cópia atualizada da matrícula);   

6. Contrato de Aluguel, ou Termo de Usufruto, ou Termo de Cessão, ou Pré-Contrato, ou outro Instrumento Jurídico que garanta o 

uso do imóvel. A orientação é para que os primeiros contratos a serem prorrogados que façam o aditamento dos contratos 

constando cláusula de garanta a locação pelo prazo de 05 anos. Não é obrigatório, mas um cuidado neste momento inicial;   

7. Importante que a AGF tenha os relatórios de vistoria expedido pela ECT em dia, e caso tenha algum problema apontado pela 

vistoria, que o resolva antes da assinatura do Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Franquia Postal;   

8. Verificar se o Código de Defesa do Consumidor disponibilizado para o público está atualizado (deve ser a partir do ano 2018, 

porque foi alterado pela LEI Nº 13.486, DE 3 DE OUTUBRO DE 2017.);   

9. Não possuir débitos em aberto junto à ECT (que não estejam em discussão administrativa ou judicial);   

10. Sempre verificar a data de validade em cada um dos documentos. Caso não tenha uma data de validade expressa, o 

prazo é de 180 dias.   
   

   

 

 


