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Para participar de uma licitação, o interessado deverá 
apresentar os documentos, conforme as exigências do
Edital:

prova de inscrição no cadastro de contribuintes 
estadual ou municipal, se houver, do domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;

 cédula de identidade;

  registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou  
  contrato social em vigor;

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

CPF ou CNPJ;

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa;

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa;

registro ou inscrição na entidade profissional 
competente;

certidão negativa de falência ou concordata expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de e
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física;
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Olá! Quer participar de LICITAÇÕES no município e 
não sabe como? Então segue as dicas abaixo:



 
COMPRAS

GOVERNAMENTAIS
casa do

empreendedor

Para acessar os Editais 
clique no link ou abra o 

QR Code abaixo:
https://www.pmf.sc.gov.br/govern

o/index.php?pagina=goveditais

Para acessar a relação
das  LICITAÇÕES em

andamento clique 
no link ou abra o 
QR Code abaixo:

http://editais.sc.gov.br
/prefeituras/novo/edit
ais.asp?usuario=0540

Vantagens das ME e EPP nas licitações:
 

I – apresentar comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista somente na assinatura do

contrato;
 

II – preferência em caso de empate (considera-se
empate quando as propostas das ME e EPP sejam

iguais ou superiores em até 10% da proposta mais
bem classificada. Se for pregão, será de 5%);

 
III – quando forem licitados bens de natureza

divisível, haverá cota de até 25% para as ME e EPP.
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