
TUBARÃO

A licitação pode ser entendida como a maneira
pela qual o Poder Público realiza a escolha do
fornecedor dos produtos e serviços de que ela
necessita. E um procedimento formal, em que
ficam registrados, de forma objetiva e clara,
quais são as características do que está sendo
comprado (objeto da licitação), além dos
critérios e dos processos para a apresentação de
propostas. Ou seja, uma licitação é uma
competição entre empresas interessadas em
fornecer algum produto ou serviço que o Governo
precisa.

O QUE É UMA
LICITAÇÃO?

Nas compras públicas as Micro e
Pequenas Empresas têm benefícios em
relação aos demais fornecedores. Os
benefícios aplicados são os previstos na
Lei Complementar Federal no 123, de 14
de dezembro de 2006.

BENEFICIOS ÀS
MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS

Ao decidir vender para o Poder Público,
o empreendedor deve fazer uma
avaliação do seu negócio e considerar se
realmente é capaz de atender às
exigências.

Tenha sempre em mente que você
deverá ter uma empresa formalizada e
que a Sala do Empreendedor de Tubarão
pode lhe ajudar nesse processo.

EMPRESA PREPARADA

As compras governamentais acontecem o tempo
todo em Tubarão, você deverá estar atento aos

chamamentos públicos e aos editais que são
publicados pelo setor de compras e licitações.

 
Clique AQUI para conferir os editais abertos.

QUANDO ACONTECEM AS
COMPRAS DA PREFEITURA?

CARTILHA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Clique aqui e leia a lei na íntegra:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.tubarao.sc.gov.br/licitacoes/index/index/codMapaItem/23003
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm


Lembre-se do rigor do fornecimento: como se
trata de utilização de recursos públicos, o não
atendimento às exigências do edital pode
sujeitar o fornecedor a penalidades
administrativas previstas em lei. O Governo pode
aplicar as sanções de advertência, multa,
suspensão temporária de participação em
licitações ou impedimento de contratar com o
Poder Público por um prazo de até dois anos ou
ainda ser declarada empresa inidonea,
dependendo da gravidade da infração cometida.

PENALIDADES

• Estude a legislação pertinente ao procedimento licitatório (cotação eletrônica,
pregão, registro de preços);
• Prepare o seu negócio, formal e operacionalmente, para participar das
licitações e mantenha-se em dia com suas obrigações legais e fiscais;
• Capacite pelo menos um funcionário para atuar especificamente com licitações;
• Leia, na integra, as regras do edital ou carta-convite e seus anexos; 
• Cumpra o contrato firmado com o Poder Público:
• Busque capacitação em procedimentos licitatórios. Uma boa dica é o Curso de
“Compras Governamentais” do SEBRAE.

RECOMENDAÇÕES

É o setor responsável por acompanhar todas as etapas dos processos
licitatórios e contratos. Realiza também a orientação dos setores
competentes para os cuidados com as normas legais, os prazos e outros
requisitos.

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 108, Centro (Paço Municipal), Tubarão/SC
CEP: 88701-180
Telefone: (48) 3621-9088
Email: licitacao@tubarao.sc.gov.br
Horário de atendimento: das 13h às 19 hs

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES

QUALQUER ORIENTAÇÃO SOBRE COMPRAS, CADASTRO DE FORNECEDORES,
LICITAÇÕES E CHAMAMENTOS PUBLICOS PODERÃO SER SOLICITADOS NA
SALA DO EMPREENDEDOR DE TUBARÃO.

FONE: (48) 3621-9003

ENDEREÇO: RUA TERESA CRISTINA, 236, BAIRRO OFICINAS, TUBARÃO/SC

WHATSAPP: 48 98838-2558

Em todos os editais e chamamentos públicos são
relacionados os documentos que deverão ser
apresentados. Normalmente esses documentos
são relacionados a identificação do proponente,
capacidade técnica e de regularidade fiscal.

Você deverá consultar sempre o edital e poderá
contar com o auxilio da Sala do Empreendedor
para obtenção de alguns dos documentos.

DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO

SALA DO EMPREENDEDOR  DE TUBARÃO

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/compras-governamentais,1dc0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://api.whatsapp.com/send?phone=5548988382558&text=Ol%C3%A1!%20Tudo%20bem%3F%0A%0APreciso%20verificar%20minha%20situa%C3%A7%C3%A3o%20como%20MEI!

