
ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO 

As documentações que constam neste anexo serão exigidas conforme o perfil do proponente 

após a classificação das propostas decorrentes da Fase 1 Classificatória - Análise Técnica. Após 

a publicação dos projetos classificados no site da Fundação Renova, os proponentes terão 30 

dias corridos para apresentarem a documentação exigida, podendo ser prorrogados por mais 

15 dias. Seguem a lista de documentos por perfil de proponente: 

1. PESSOA FÍSICA 

a) Cópia simples do documento de identidade (RG, Passaporte ou CNH válidos etc.); 

b) Cópia simples do cadastro de pessoa física (CPF), sendo que, caso o documento de 

identidade apresentado já possua o CPF do candidato, fica dispensada a apresentação;  

c) Certidão Negativa de Débito Municipal; 

d) Certidão Negativa de Débito Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débito Federal; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 

g) Cópia simples de dois comprovantes de residência, sendo um atual e outro referente há 

pelo menos 12 meses anteriores ao de data atual. Serão aceitos documentos bancários, 

comerciais e públicos. 

h) Questionário de Due Diligence (QDD) PF, conforme Anexo X deste Edital. 

 

2. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

a) Cópia simples da carteira de identidade do representante legal;  

b) Cópia simples do cadastro de pessoa física (CPF) do representante legal, sendo que, caso 

o documento de identidade apresentado já possua o CPF, fica dispensada a 

apresentação. 

c) Cópia do certificado de Microempreendedor Individual;  

d) Cópia do cartão CNPJ;  

e) Certidão Negativa de Débito Municipal; 

f) Certidão Negativa de Débito Estadual; 

g) Certidão Negativa de Débito Federal; 

h) Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 

i) Cópia simples de dois comprovantes de residência, sendo um atual e outro referente há 

pelo menos 12 meses anteriores ao de data atual. Serão aceitos documentos bancários, 

comerciais e públicos. 

j) Questionário de Due Diligence (QDD) MEI, conforme Anexo XI deste Edital. 

 

3. GRUPOS E COLETIVOS INFORMAIS 

a) Cópia simples da carteira de identidade do responsável pelo projeto;  

b) Cópia simples do cadastro de pessoa física (CPF) do responsável pelo projeto, sendo que, 

caso o documento de identidade apresentado já possua o CPF, fica dispensada a 

apresentação. 

c) Certidão Negativa de Débito Municipal do responsável pelo projeto; 

d) Certidão Negativa de Débito Estadual do responsável pelo projeto; 

e) Certidão Negativa de Débito Federal do responsável pelo projeto; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista do responsável pelo projeto; 



g) Cópia simples de comprovante de residência do responsável pelo projeto; 

h) Relatório de atividades contendo clipping que comprove a atuação de pelo menos 1 ano 

de existência do grupo/coletivo em um dos municípios listados no Anexo I desse Edital, 

OU Declaração de Experiência Prévia informando o tempo de desenvolvimento de 

atividades em um dos municípios listados no Anexo I desse Edital, emitida por órgão 

público, instituições de ensino, redes, OSCs, movimentos sociais, empresas públicas ou 

privadas, associações, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 

i) Questionário de Due Diligence (QDD) PF, conforme Anexo X deste Edital. 

 

4. ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 

a) Cópia simples do documento de identidade (RG, Passaporte ou CNH válidos etc.) do 
representante legal da instituição; 

b) Cópia simples do cadastro de pessoa física (CPF), do representante legal da instituição, 
sendo que, caso o documento de identidade apresentado já possua o CPF do candidato, 
fica dispensada a apresentação; 

c) Cópia simples de comprovante de endereço em nome da instituição proponente; 
d) Cópia do cartão CNPJ da instituição, obtido no site da Receita Federal, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias a contar regressivamente da data de lançamento deste Edital;  
e) Cópia da última atualização e/ou consolidação do estatuto registrado no cartório 

competente;  
f) Cópia da ata da última eleição da diretoria; 
g) Certificado de Regularidade do FGTS;  
h) Certidão Negativa de Débito Municipal; 
i) Certidão Negativa de Débito Estadual; 
j) Certidão Negativa de Débito Federal; 
k) Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 

l) Quando for o caso, relatório de atividades contendo clipping que comprove a atuação 
de pelo menos 3 anos de experiência em um dos municípios listados no Anexo I desse 
Edital, OU Declaração de Experiência Prévia informando o tempo de desenvolvimento 
de atividades em um dos municípios listados no Anexo I desse Edital, emitida por órgão 
público, instituições de ensino, redes, OSCs, movimentos sociais, empresas públicas ou 
privadas, associações, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas. 

m) Questionário de Due Diligence (QQD) PJ, conforme Anexo XII deste Edital. 
 

5. COOPERATIVA 

a) Cópia simples do documento de identidade (RG, Passaporte ou CNH válidos etc.) do 
representante legal da instituição; 

b) Cópia simples do cadastro de pessoa física (CPF), do representante legal da instituição, 
sendo que, caso o documento de identidade apresentado já possua o CPF do candidato, 
fica dispensada a apresentação; 

c) Comprovante de endereço em nome da proponente; 
d) Cópia do cartão CNPJ da instituição, obtido no site da Receita Federal, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias a contar regressivamente da data de lançamento deste Edital;  
e) Cópia da última atualização e/ou consolidação do Estatuto registrado no cartório 

competente;  
f) Cópia da ata da última eleição da diretoria; 
g) Certificado de Regularidade do FGTS;  
h) Certidão Negativa de Débito Municipal; 
i) Certidão Negativa de Débito Estadual; 
j) Certidão Negativa de Débito Federal; 



k) Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 

l) Quando for o caso, relatório de atividades contendo clipping que comprove a atuação 
de pelo menos 3 anos de experiência em um dos municípios listados no Anexo I desse 
Edital, OU Declaração de Experiência Prévia informando o tempo de desenvolvimento 
de atividades em um dos municípios listados no Anexo I desse Edital, emitida por órgão 
público, instituições de ensino, redes, OSCs, movimentos sociais, empresas públicas ou 
privadas, associações, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 

m) Questionário de Due Diligence (QDD) PJ, conforme Anexo XII deste Edital. 
 

6. EMPRESAS COM FINS LUCRATIVOS 

a) Cópia simples do documento de identidade (RG, Passaporte ou CNH válidos etc.) do 
representante legal da empresa; 

b) Cópia simples do cadastro de pessoa física (CPF), do representante legal da empresa, 
sendo que, caso o documento de identidade apresentado já possua o CPF do candidato, 
fica dispensada a apresentação; 

c) Comprovante de endereço em nome da empresa proponente; 
d) Cópia do cartão CNPJ da empresa, obtido no site da Receita Federal, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias a contar regressivamente da data de lançamento deste Edital;  
e) Cópia do contrato social da empresa e, se houver, cópia da última alteração do contrato 

social, devidamente registrada; 
f) Certificado de Regularidade do FGTS; 
g) Certidão Negativa de Débito Municipal; 
h) Certidão Negativa de Débito Estadual; 
i) Certidão Negativa de Débito Federal; 
j) Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 

k) Quando for o caso, relatório de atividades contendo clipping que comprove a atuação 
de pelo menos 3 anos de experiência em um dos municípios listados no Anexo I desse 
Edital, OU Declaração de Experiência Prévia informando o tempo de desenvolvimento 
de atividades em um dos municípios listados no Anexo I desse Edital, emitida por órgão 
público, instituições de ensino, redes, OSCs, movimentos sociais, empresas públicas ou 
privadas, associações, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 

l) Questionário de Due Diligence (QDD) PJ, conforme Anexo XII. 
 

 

 

 

 

 

 


