
 

 

ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

      
 

  
    

Documentos Autenticado Firma Reconhecida 

Anexos 

II Carta de Apresentação Não Sim 

III Acordo de Confidencialidade Não Sim 

IV Descrição dos Custos de Participação no Leilão Não Sim 

Relação de Documentos Societários 
Autenticado Firma Reconhecida 

1 Documentos Societários do Proponente  

 1.1 

Cópia do Estatuto ou Contrato Social do proponente, 

acompanhada das alterações do Contrato Social (Limitadas) 

ou atas de Assembleias Gerais que alteraram os estatutos 

sociais (S.A.s); 

Sim Não 

 
1.2 

Certidão atualizada e simplificada da Junta Comercial que 

contenha, no mínimo, as seguintes informações: 
Não Não 

 
  1.2.1 

Nome empresarial, Número de Identificação do 

Registro da Empresa - NIRE e CNPJ; 
Não Não 

 
  1.2.2 

Data de arquivamento do ato constitutivo, data de 

início da atividade, endereço completo, objeto social; 
Não Não 

 
  1.2.3 

Capital social, capital integralizado, prazo de duração, 

membros da diretoria e/ou administradores, término 

do mandato, cargo e último arquivamento; 

Não Não 

 1.3 
Acordo de acionistas, cotistas ou sócios (ou declaração de 

inexistência destes); 
Sim Não 

 1.4 

Diagrama do grupo econômico, promovendo abertura do 

quadro de acionistas ou cotistas até a participação acionária 

final, constando a designação empresarial. Deverá apresentar 

as participações diretas e indiretas até seu último nível com 

abertura de até 5% — participações inferiores a 5% somente 

caso faça parte do grupo de controle; 

Sim Não 

 
1.5 

No caso de empresa estrangeira, além dos documentos 

exigidos neste item, deverá ela apresentar documentação 

comprobatória do atendimento das condicionantes 

estabelecidas no Código Civil brasileiro, em seus Artigos 

1134 a 1141, inclusive o respectivo decreto de autorização; 

Sim Sim 

 
1.6 

Em caso de Fundo de Investimento deverá ser encaminhada a 

seguinte documentação: 
Sim Sim 

 
  1.6.1 

Inteiro teor do Regulamento do Fundo de 

Investimento; 
Sim Sim 

 
  1.6.2 

Ata da Assembleia Geral de Cotistas que elegeu o 

administrador do Fundo de Investimento; 
Sim Sim 

 
  1.6.3 

Registro de funcionamento e de oferta de distribuição 

na Comissão de Valores Mobiliários - CVM do Fundo 

de Investimento; 

Sim Sim 

 
  1.6.4 

Declaração da CVM de que há instrumentos 

particulares de compromisso de investimento firmados 

entre os cotistas e o Fundo de Investimentos; 

Sim Sim 

 
  1.6.5 Demonstrações Contábeis do Fundo de Investimento. Sim Sim 



 

 

2 Documentos de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Cível Autenticado Firma Reconhecida 

 
2.1 

Prova de regularidade para com o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; 
Não Não 

 
2.2 

Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS; 
Não Não 

 
2.3 

Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da União ou certidão conjunta 

positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos 

tributos federais e à dívida ativa da União; 

Não Não 

 
2.4 

Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa 

de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, inclusive 

quanto à dívida ativa; 

Não Não 

 
2.5 Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal; Não Não 

 
2.6 Comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ); Não Não 

 
2.7 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 

empresa; 

Não Não 

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. 

 
2.8 

Prova de regularidade perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão. 
Não Não 

Observação: Em caso de FIP, deverão ser apresentados os documentos acima listados do Fundo 

deInvestimento, do Administrador e do Gestor, no que couber. 

3 Documentos de Qualificação Econômico-Financeira Autenticado Firma Reconhecida 

 
3.1 

Últimos três balanços patrimoniais e demonstração contábil do 

exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, 

vedada sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios; 

Sim Sim 

 
3.2 

Certidão negativa de falência ou concordata, emitida nos 

últimos 60 dias, expedida pelo distribuidor da sede da empresa 

interessada; 

Sim Sim 

 3.3 
Memorial de cálculo dos Índices de Liquidez Geral, Liquidez 

Corrente e Solvência Geral para os três balanços e demonstrações 

citados no item 3.1 acima. 
Não Não 

4 Documentos de Qualificação Técnica Autenticado Firma Reconhecida 

 
4.1 

Lista com identificação dos Contratos de Concessão de Serviço 

Público de Transmissão da qual a proponente seja detentora ou 

tenha participação direta ou indireta, contendo breve descrição 

dos ativos pertencentes à concessão; 

Não Não 

 4.2 

Para o item 4.1, no caso de participação direta ou indireta, 

apresentar o percentual de participação na sociedade e evidências 

da atual da composição societária. 

Não Não 

 


