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Anexo III - Lista de documentação a ser apresentada pelo patroc inado 

Segue lista dos documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista, a 
serem encaminhados pelo proponente à CODEMIG, nos casos de Escolha Direta ou do 
Chamamento Público. É necessário que a documentação seja encaminhada em uma única 
remessa. O processo interno para a concessão de patrocínio somente será aberto a partir do 
momento em que todo esse material estiver na CODEMIG. 

a. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado 
de cópia da ata de eleição de diretoria; 

b. No caso de autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, cópia da 
lei que as criou ou autorizou a constituição, bem como decreto que a instituiu ou 
regulamentou quando for o caso; 

c. Cópia do ato de designação do dirigente do órgão ou entidade, com a indicação da data de 
publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado; 

d. Cédula de Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is), com poderes de representação 
devidamente comprovados, seja pelo documento previsto no item “a” ou por meio de 
procuração; 

e. Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

f. Prova de Regularidade Perante as Fazendas federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, 
inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 
11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

g. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais, por meio da Certidão 
Negativa de Débitos Tributários (ou certidão positiva com efeito de negativa); 

h. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio da Certidão de Quitação Plena 
do domicílio ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

i. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por meio 
da apresentação do CRS - Certificado de Regularidade de Situação, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; 

j. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 

k. Comprovação da regularidade da patrocinada perante o CAFIMP, mediante apresentação 
de certidão negativa de inscrição; 

l. Comprovação da regularidade da patrocinada perante o CAFIMP, mediante apresentação 
de certidão negativa de inscrição; 

m. Declaração, na forma do Anexo III.A, de aptidão ao patrocínio da Codemig; 
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Anexo III.A - DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PATROCÍNIO D A CODEMIG 

 

...........(Razão Social da pessoa jurídica)........................, CNPJ nº ..................................., 
pleiteia à Codemig patrocínio para o projeto/evento .......................................................... e 
declara, sob as penas da lei, que: 
 

1) Não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menores de 16 anos na realização de qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 anos, na forma da Lei; 

 
 

2) Está ciente do conteúdo da norma de patrocínio da Codemig e da necessidade de se 
adequar aos seus dispositivos; de todas as condições, instruções e orientações acerca 
da prestação de contas; de que as rubricas custeadas pelo patrocínio da Codemig não 
poderão ser pagas por outros patrocinadores, em duplicidade. 
 
 

3) Está regular com toda a documentação exigida pela Codemig para a concessão do 
patrocínio, neste momento. Está ciente de que a não apresentação dos documentos 
válidos no prazo previsto/solicitado caracterizará a desistência da solicitação de 
patrocínio, não acarretando quaisquer ônus indenizatórios à Codemig. 

 
 

4) Seus dirigentes, seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau não 
ocupam emprego, cargo ou função na Administração Direta ou Indireta no âmbito do 
Estado de Minas Gerais. Declara também estar ciente de que este item vale apenas 
para entidades que não integram a Administração direta e indireta do Estado de Minas 
Gerais. 

 
 

5) O declarante pleiteia à Codemig patrocínio para o projeto/evento supracitado e declara 
que não possui outros recursos obtidos junto à administração pública direta e indireta 
para este projeto/evento OU, CASO POSSUA, declara que está recebendo os 
seguintes recursos da administração pública direta e indireta neste projeto/evento: 

Item, nome, valor:  
Item, nome, valor: 
 
 

6) A instituição citada está adimplente com exigências contratuais de eventual patrocínio 
anterior celebrado com órgão ou entidade da administração pública estadual. 

 
 
Local e data: 
 
Nome e assinatura do representante legal: 
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