ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Secretaria Municipal de Finanças
Núcleo de Licitação e Contratos
Rua Luiz da Costa Gomes, n° 711, Vila Cidade Nova, Aquidauana – MS – CEP 79200-000

CONVOCAÇÂO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES
O município de Aquidauana/MS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação CPL, a fim de atender o disposto no Art. 34 da Lei 8.666/93, vem por meio de esta convocar
as empresas interessadas em participar das licitações com objetivo de fornecimento de
materiais e serviços, para inscrição/renovação no registro cadastral do Município, o qual é
necessário para a emissão do Certificado do Registro Cadastral (CRC), para tanto as
empresas deverão entregar a documentação, diretamente ou por correio, em dia útil
das 07:00h as 13:00h no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS situado a
R. Luiz da Costa Gomes, 711, Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana/MS. Os
documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
(legível), sendo que na impossibilidade da verificação da autenticidade por meio eletrônico
(internet), estes deverão estar autenticados por cartório competente, ou por servidor do
Município (Pregoeiro, Membro Equipe de Apoio, Membro da CPL, servidores do Núcleo de
Compras ou do Núcleo de Licitações), ou ainda acompanhado da publicação em órgão da
imprensa oficial. A documentação deverá estar contida em envelope com os dizeres:
“DOCUMENTOS PARA CADASTRO”, indicar a Razão Social do solicitante e o e-mail para
contato, o envelope deverá estar endereçado ao Núcleo de licitação e contratos.
“PORTAL DA PREFEITURA” no LINk “FORNECEDORES CADASTRADOS”, Está a relação
dos documentos necessários para o cadastramento e após o recebimento da solicitação,
verificação dos documentos e emissão do CRC, também o município disponibilizará no mesmo
local, ficando o original arquivado junto ao Cadastro.
O CRC só é emitido se estiver toda a documentação de acordo.
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