ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS
Documentos
Autenticado
II
Carta de Apresentação
Não
III Acordo de Confidencialidade
Não
Anexos
IV Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio
Não
V
Declaração de Adimplência com a Celesc
Não
Relação de Documentos Societários
Autenticado
1 Documentos Societários do Proponente
Certidão atualizada e simplificada da Junta Comercial que
1.1
Não
contenha, no mínimo, as seguintes informações:
Nome empresarial, Número de Identificação do
1.1.1
Não
Registro da Empresa - NIRE e CNPJ;

Firma Reconhecida
Sim
Sim
Sim
Sim
Firma Reconhecida
Não
Não

Data de arquivamento do ato constitutivo, data de
Não
Não
início da atividade, endereço completo, objeto social;
Capital social, capital integralizado, prazo de duração,
1.1.3 membros da diretoria e/ou administradores, término
Não
Não
do mandato, cargo e último arquivamento;
2 Documentos de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Cível
Autenticado Firma Reconhecida
Prova de regularidade para com o Instituto Nacional do
2.1
Não
Não
Seguro Social – INSS;
Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por
2.2
Não
Não
Tempo de Serviço – FGTS;
Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos
federais e à dívida ativa da União ou certidão conjunta
2.3
Não
Não
positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos
tributos federais e à dívida ativa da União;
Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa
2.4 de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, inclusive
Não
Não
quanto à dívida ativa;
2.5 Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal;
Não
Não
2.6 Comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ);
Não
Não
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou
2.7 Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da
Não
Não
empresa;
Observação: Caso a atividade econômica desenvolvida exima a proponente de inscrição cadastral na
qualidade de contribuinte, deverá ser comprovada esta situação mediante apresentação de documentos
expedidos pelos órgãos competentes, declarando de forma expressa que está isenta da referida inscrição ou
apresentando os documentos comprobatórios de inexigibilidade das inscrições.
Prova de regularidade perante a justiça do trabalho, mediante
2.8
Não
Não
a apresentação de certidão.
3 Documentos de Qualificação Econômico-Financeira
Autenticado Firma Reconhecida
Últimos três balanços patrimoniais e demonstração contábil do
exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei,
3.1
Sim
Sim
vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;
1.1.2

4

Certidão negativa de falência ou concordata, emitida nos
3.2 últimos 60 dias, expedida pelo distribuidor da sede da empresa
Sim
interessada;
Documentos de Qualificação Técnica
Autenticado
Última fatura de energia elétrica (ref. 02/2022) de todas as
4.1
Não
Unidades Consumidoras que farão uso dos créditos de energia.
4.2

Documento com resultado do Score Serasa referente ao CNPJ
das empresas que farão uso dos créditos de energia.

Não

Sim
Firma Reconhecida
Não
Não

