
  
 
 

 
   

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS - SC  
  EDITAL DE CHAMAMENTO AOS INTERESSADOS PARA INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE 

FORNECEDORES Nº 001/2022 
 
A Prefeitura de Lebon Régis torna público para conhecimento de todos os interessados, que estará 
recebendo, junto a sua Sede, sito a Rua Arthur Barth, 300, Centro, na cidade de Lebon Régis-SC, inscrições 
para fornecedores do Setor de Compras e Licitações, conforme determina a Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. 
 
I - DO OBJETO: 
1.1. O objeto do presente Edital é receber inscrições de possíveis fornecedores no cadastro de fornecedores 

do Setor de Compras e Licitações, para emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC), com efeito 
de habilitação para qualquer modalidade de licitação e/ou contrato. 

 
II - DA DOCUMENTAÇÃO: 
2.1. Será exigido dos interessados para que comprovem a habilitação, os seguintes documentos: 
2.1.1 Qualificação Jurídica: 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
c) Cópia da cédula de identidade ou documento oficial com foto dos Sócios ou dos Administradores; 
d) Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, 
do art. 7º, da Constituição Federal; (ANEXO I) 
e) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos 
impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou que 
esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou 
quaisquer de seus órgãos descentralizados; (ANEXO I) 
f) Declaração que não ocupa cargo, função ou mandato eletivo junto ao Município de Lebon Régis; (ANEXO I) 

2.2 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento 

como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na 

Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu 

enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, 

ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 

b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, 

afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

n.º 123/2006, conforme o modelo do Anexo I. 

 

2.1.2 Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, da sede da 



  
 
 

 
   

empresa proponente, ou declaração de que é isenta, nos casos definidos em lei; 
c) Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
d) Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazenda do Estado 
onde está sediada a empresa; 
e) Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do 
Município onde está sediada a empresa; 
f) Comprovante de regularidade no cumprimento dos encargos sociais, mediante prova de regularidade 
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF); 
g) Comprovante de regularidade no cumprimento dos encargos trabalhistas, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
 2.1.3 Qualificação Econômico-financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
b) Considerando a implantação do sistema e-proc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 

01/04/2019, às certidões de Falência, Concordata e Recuperação Judicial deverão ser solicitadas tanto 
no sistema e-proc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso 
contrário não terão validade. 

c) Podendo ser obtida através do link: https://certeproc1g.tjsc.jus.br/ - Primeiro Grau E-proc e a Certidão do 
SAJ através do link: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

d) Os demais estados estão dispensados da apresentação da referida certidão negativa de falência, 
concordata e recuperação judicial (eproc). 

 
III - DA APRESENTAÇÃO: 
3.1. Os documentos listas no item 2.1 deverão ser apresentados, em cópia autenticada ou cópia normal e 
respectivo original em mãos para autenticação por servidor: 
3.2. As empresas que quiserem autenticar documentos junto à Prefeitura de Lebon Régis deverão 
apresentá-los acompanhados dos originais de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00 horas, junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Artur Barth, 
300, Centro. 
 

Lebon Régis, 26 de janeiro de 2022. 
 
Douglas Fernando de Mello 
Prefeito Municipal de Lebon Régis-SC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do


  
 
 

 
   

ANEXO I 
 

MODELOS 
 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 ........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante 
legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º 
............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela 
Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva:  
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 

______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação 

ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2.º e Artigo 97 da Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa proponente) 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Participante do Edital de Chamamento para 
cadastro de fornecedores, instaurado pela Prefeitura Municipal de Lebon Régis, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente) 

 
 

 

 



  
 
 

 
   

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

A empresa.................................situada............., inscrita no CNPJ sob nº...................., DECLARA  para os devidos fins, 

que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 

alterações, e que não nos enquadramos em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar  

nº 123/2006. 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 

 

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa proponente) 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO OCUPA CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO 

Eu, ____________ (qualificação completa), declaro, para os fins de direito e na qualidade de Participante do Edital de 

Chamamento para cadastro de fornecedores, instaurado pela Prefeitura Municipal de Lebon Régis, declaro que não 

ocupo cargo, emprego ou função pública e não sou detentor de mandato eletivo junto ao Município de Lebon Régis. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

________,___de_________de 2022. 

 

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa proponente) 


