
 
 

A HELIBRAS tem os seus negócios orientados por valores altamente éticos e relaciona-se com seus fornecedores 
em um processo de total transparência. 
 
Constantemente buscamos a excelência e o fortalecimento das relações comerciais com nossos fornecedores e 
clientes. Esta postura nos tem garantido grande credibilidade junto ao mercado. 
 
Para se tornar um fornecedor da HELIBRAS é necessário estar técnica e financeiramente homologado ao 
fornecimento de produtos ou serviços. Para tal são necessárias o cumprimento das seguintes etapas: apresentação 
da empresa, aprovação financeira e aprovação técnica. 
 
Recomendamos que a apresentação da empresa seja feita inicialmente através do envio de catálogos , e-mails ou 
cadastro no site da empresa.  
Após análise do negócio pela HELIBRAS, e havendo oportunidade, a empresa será contatada para a aprovação 
financeira e, se necessário, convocada a demonstrar seus produtos.   
 
A aprovação financeira avalia a credibilidade da empresa junto às instituições de crédito e o cumprimento das 
obrigações comerciais, empregatícias e tributárias. 
 
São necessários os seguintes documentos devidamente reconhecidos em cartório: 
a) Estatuto ou Contrato Social, registrado no órgão competente, acompanhado dos documentos de eleição de seus 
atuais administradores, CPF e RG;  
b) CNPJ expedido pelo Ministério da Fazenda; 
c) Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal;  
d) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata; 
e) Certidão Negativa quanto à existência de títulos protestados e ajuizamento de ações penais, cíveis e 
trabalhistas; 
f) Demonstrações contábeis do último exercício social / Balanço Patrimonial;  
g) Alvará de funcionamento; 
 
Atenção! Os documentos descriminados acima devem ser enviados apenas se solicitados e não caracterizam que a 
empresa estará apta a ser um fornecedor HELIBRAS. 
 
A aprovação técnica avalia a capacidade técnica, operacional e produtiva da empresa. 
  
Após as aprovações financeiras e técnica o fornecedor estará habili tado a fornecer para a HELIBRAS e deverá 
assinar os “Termos e Condições de Compras” da HELIBRAS, reconhecendo firma em cartório. Finalizado isto, a 
empresa poderá ser consultada para participar dos processos de compras da HELIBRAS.  
 
Havendo interesse em ser um fornecedor da HELIBRAS, encaminhe uma apresentação de sua empresa para o e-
mail list.procurement.hb@helibras.com.br ou para o endereço abaixo: 

 
Helicopteros do Brasil S. A. 
Departamento de Compras 
Rua Santos Dumont, 200 – Distrito Industrial 
CEP 37504-900 Itajubá – Minas Gerais 

 
Bons negócios! 
       
 
 
 
Departamento de Compras 
             

CONDIÇÕES PARA SE TORNAR UM FORNECEDOR DA HELIBRAS 
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