
                      Estado de Santa Catarina 
                      MUNICÍPIO DE QUILOMBO 
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

 

O Município de Quilombo, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua Duque 

de Caxias, nº 165, Centro, Quilombo/SC, CEP 89850-000, cadastrado no CNPJ nº 83.021.865/0001-

61, torna público que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, a partir da publicação deste, no 

horário das 07h30min às 11h30min e dás 13h às 17h, na sede da Prefeitura, para fins de 

CADASTRAMENTO de pessoas jurídicas, conforme descrito no Objeto deste Edital. 

 

DO OBJETO 

O presente Edital é constituído pelos seguintes objetos: 

1. Atender ao disposto no inciso I, do artigo 32 da Lei Complementar nº 131/2017, para 

identificar as linhas de fornecimento de bens e serviços, de modo a possibilitar a capacitação e 

notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o 

cadastramento destas empresas nos sistemas eletrônicos de compras.  

2. Atender a Lei Municipal nº 1.089/93 e Lei nº 8.666/93, que visa habilitar os fornecedores para 

participarem de processos licitatórios nas modalidades de Convite e Tomada de Preço. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

1. As empresas devem apresentar a Ficha Cadastral do Anexo I deste Edital, com os 

documentos relacionados e os dados devidamente preenchidos; 

 

DA ENTREGA DA FICHA CADASTRAL 

A Ficha Cadastral com os documentos devidamente autenticados deverão ser entregues ao 

Setor de Compras e Licitações em horário de expediente, das 07h30min às 11h30min e dás 13h às 

17h, ou poderá ser enviada via Correios ao seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, nº 165, Centro 

de Quilombo/SC, CEP 89850-000 

A Ficha Cadastral com os documentos elencados, enviados via correio, deverão, 

obrigatoriamente, conter certificado de autenticidade emitido por Tabelionato. 

Para a emissão de Certificado de Registro Cadastral se faz necessário a apresentação de todos 

os dados e documentos requeridos, de acordo com a atividade da empresa. 

Quilombo/SC, 04 de junho de 2018. 

 
SILVANO DE PARIZ 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - FICHA CADASTRAL DE FORNECEDORES 

 
1.NOME/RAZÃO SOCIAL____________________________________________________________________. 

2.ENDEREÇO_____________________________________________________________________________. 

3.MUNICÍPIO/UF___________________________________________________________________________. 

4.RAMO DE ATIVIDADE____________________________________________________________________. 

5.PESSOAS P/CONTATOS__________________________________________________________________. 

6.TELEFONE/E-MAIL_______________________________________________________________________. 

7.DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Assinalar X nos campos correspondentes aos documentos apresentados 
(  ) Cédula de Identidade; 
(  ) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 
( ) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
(  ) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
(  ) Decreto de autorização de funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
(  ) Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente; 
(  ) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do último exercício social; 
(  ) Certidão Regular de Falência e Concordata; 
(  ) Certidão negativa de protestos dos Cartórios da sede da empresa; 
( ) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), ou no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 
(  ) Prova de Inscrição no Cadastro Estadual – FAC; 
(  ) Prova de Inscrição no Cadastro Municipal; 
(  ) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta); 
(  ) Prova de regularidade coma Fazenda Estadual; 
(  ) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;  
(  ) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
(  ) Certificado de regularidade relativo ao FGTS. 
8.LOCAL E DATA__________________________________________________________________________. 

9.RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES_____________________________________________________. 

10.ASSINATURA__________________________________________________________________________. 

Os documentos referentes ao Cadastro em questão, devem ser autenticados em Tabelionato ou por 
servidor designado pela Prefeitura Municipal de Quilombo-SC. 
Endereço: Prefeitura Municipal de Quilombo, Rua Duque de Caxias, 165 - centro - 89850-000 - Quilombo-SC. 
FONE (49) 3346 3242 – E-mail:             
 
.............................................................Preenchimento pela Comissão..................................................................... 
RESULTADO DA ANÁLISE:  (  )HABILITADO          (  )INABILITADO 
 
Assinatura dos Membros da Comissão: 
 
___________________________    ___________________________       ______________________________ 
 Assinatura e Carimbo                              Assinatura e Carimbo                                 Assinatura e Carimbo  

 
Quilombo/SC, ______de _______________de 2018. 


