
 

Edital de Chamamento Público nº 002/2019 – SDE 

CHECK LIST 
 

Poderão participar deste Edital Microempreendedores Individuais – MEIs sediados 

e em atividade no Distrito Federal aptos para prestação de serviços de:  

 

 Eletricista (*) (CNAE 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica, que inclui ELETRICISTA 

RESIDENCIAL; SERVIÇO DE) 

 Bombeiro hidráulico (CNAE 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados 

principalmente às empresas não especificadas anteriormente, que inclui BOMBEIRO CIVIL; 

ATIVIDADES DE) 

 Pintor (CNAE 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral) 

 Pedreiro (CNAE 4399-1/03 Obras de alvenaria, que inclui TRABALHOS DE PEDREIRO PARA 

OBRAS DE ALVENARIA, EXECUÇÃO DE) 

 Chaveiro (CNAE 9529-1/02 Chaveiros) 

 Jardineiro (CNAE 8130-3/00 Atividades paisagísticas, que inclui prédios residenciais, prédios 

públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, etc) 

 Serralheiro (2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal e/ou 2542-0/00 Fabricação de 

artigos de serralheria, exceto esquadrias) 

 Técnico em informática (*) (CNAE 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e 

de equipamentos periféricos e/ou 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 

tecnologia da informação) 

 Técnico de eletroeletrônicos (*) (CNAE 9521-5/00 Reparação e manutenção de 

equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico) 

 

 
(*) EXIGE REGISTRO PROFISSIONAL NO CREA/DF OU CRT/DF 

 



 

Edital de Chamamento Público nº 002/2019 – SDE 

CHECK LIST 

São documentos de apresentação obrigatória para o Credenciamento: 
 
 Requerimento de Credenciamento (Anexo I); 
 Comprovante de Constituição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI; 
 Cópia de documento de identidade com fotografia, acompanhado da 

original para conferência; 
 Certidão Negativa da Receita Federal e INSS  
 Certidão Negativa do FGTS  
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  
 Certidão Negativa da Fazenda do Distrito Federal  
 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal (Anexo II); 
 Declaração de concordância com o preço determinado nas tabelas de 

valor da hora técnica utilizadas no Credenciamento, respectivas ao 
serviço pretendido (Anexo III); 

 Comprovação de experiência profissional na atividade pretendida, 
podendo ser: 
o Atestado ou declaração referente à experiência profissional 

fornecido pelo cliente atendido, contendo CNPJ da empresa ou CPF 
da pessoa física, nome legível da pessoa responsável por sua 
emissão, cargo que exerce, endereço, telefone e assinatura. Deve 
informar, ainda, o tipo do serviço prestado e o período (Anexo IV); OU 

o Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 
acompanhada da original, com registro de experiência na área; OU 

o Cópia de Contratos de Trabalho, acompanhado do original, com 
registro de experiência na área; OU 

o Cópia da Carteira de registro profissional, acompanhada da original. 
 Comprovante de cursos de capacitação, quando exigidos (*); 
 Registro no Conselho Regional, quando exigido. 


