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Lages, 01 de agosto de 2017. 

 

 

AVISO AOS LICITANTES 

 

 

ASSUNTO:  CADASTRO P/ PARTICIPAÇÃO EM PREGÕES ELETRÔNICOS 

 

 

O Município de Lages, torna público que está convidando empresas 

interessadas em participar de Pregões Eletrônicos realizados pela Administração, para se 

cadastrarem junto à Caixa Econômica Federal, através do site www.licitacoes.caixa.gov.br 

 

O cadastro é condição essencial para a participação nos Pregões Eletrônicos 

realizados pela Administração Municipal, em face da alteração do sistema da Caixa. Ressalta-se 

que, o cadastro dos Licitantes que operavam no antigo sistema NÃO serão migrados para o 

novo sistema. 

 

As instruções para o referido cadastro encontram-se à disposição no site 

www.licitacoes.caixa.gov.br. Os interessados devem preencher o formulário do PRÉ-

CADASTRO DE LICITANTE diretamente no sistema acessando o endereço 

www.licitacoes.caixa.gov.br no menu CADASTRO.  Na sequência, o Licitante deve 

comparecer a uma agência da CAIXA para finalizar o Cadastro e realizar a Certificação de 

documentação.  

 

Para concluir o cadastro e realizar a Certificação é necessário comparecer a uma 

agência da CAIXA munido dos originais ou cópias autenticadas dos documentos:   

* Pessoa Jurídica:  

 Contrato Social e Alterações;  

 Procuração do Representante Legal 

(quando for o caso);  

 Documento de Identificação Pessoal do 

representante da empresa, sendo aceito 

RG, carteira de motorista ou passaporte;  

 CPF;  

 Comprovante de endereço.  

* Pessoa Física:  

 Documento de Identificação Pessoal, 

sendo aceito RG, carteira de motorista ou 

passaporte;  

 CPF;  

 Comprovante de endereço;  

 Procuração (quando for o caso  

 

A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo, o Licitante dever 

comparecer a uma agência CAIXA para renovação, munido da documentação acima. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário da Administração e Fazenda 

 

 

Vanessa de Oliveira Freitas 

Gerente de Licitações  
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