
 

 

 

 

CHECK LIST ORIENTATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO 

(Observe e siga as regras específicas de cada edital de licitação) 

 

Na Prefeitura de Londrina os pregões eletrônicos são realizados por meio 

do sistema COMPRASNET/SICAF, pertencente ao governo federal. 

 

A participação de empresas (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

demais) em um pregão eletrônico requer a inscrição de responsáveis 

(Pessoa Física) e CNPJ em três etapas:  

 

1 – Sistema gov.br (Pessoa Física) 

2 – SICAF (Pessoa Jurídica) 

3 – COMPRASNET (Pessoa Jurídica) 

 

As três etapas são vinculadas a partir da chave de acesso do Certificado 

Digital. 

 

DICAS: 

 

A) O COMPRASNET tem um ambiente de treinamento para empresas que 

queiram aprender mais sobre o sistema. O endereço é 

https://treinamento.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.a

sp 

 

B) Consulte, também, as “Perguntas MAIS Frequentes” sobre o tema, no 

site do COMPRASNET – sempre buscando informações como 

FORNECEDOR. Acesse em https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-

a-informacao/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes 

 

 

 

 

https://treinamento.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp
https://treinamento.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes


 

PARTE 1 

 

>>>>>TAREFA MASTER! PRINCIPAL E MUITO IMPORTANTE!!! 

1 - SOLICITAR AO CONTADOR / SETOR FINANCEIRO DA EMPRESA A 

CHAVE DE ACESSO DO >> CERTIFICADO DIGITAL DA EMPRESA <<< 

2 - A chave digital precisa estar instalada no computador que será usado 

para FAZER o cadastro da empresa no pregão eletrônico. 

SOBRE TODOS OS DOCUMENTOS: 

DICA: Organize todos os documentos obtidos em .pdf numa pasta.  

Digitalize tudo e deixe organizado em um mesmo local no seu computador!  

Os documentos em pdf não podem exceder o tamanho de 1 MB. É 

fundamental para o cadastro dos documentos no SICAF/COMPRASNET. 

 

3 - ASSIM QUE LER ESTA INFORMAÇÃO, REQUISITE AO SEU CONTADOR 

OU SOLICITE AO CARTÓRIO A SUA CERTIDÃO DE FALÊNCIA E 

CONCORDATA. (O documento leva até 48 horas e seria fundamental que 

você estivesse com ele até a 4a feira próxima). Siga os passos abaixo: 

 



 

 

Certidão Negativa de 

Falência ou 

Concordata/Recuperação 

Judicial, com validade de 

180 (cento e oitenta) dias, 

contados após a data da 

sua expedição 

 

SERVIÇO PAGO  Expedida pelo Cartório Distribuidor 

(Fórum/Tribunal de Justiça), na cidade-sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física.  

(Fórum provisório de Londrina fica na Av. Tiradentes mas 

o serviço, na pandemia, é on-line, pelo site do Tribunal de 

Justiça abaixo )  

 

Para obter a Certidão: 

1 - Acesse 

Cartório do Distribuidor e Anexos – Londrina (ou 

https://distribuidorlondrina.com.br/)  

2 - Clique em OBTER CERTIDÃO  

3 - PAGUE ON-LINE. 

4 - ANEXE OS COMPROVANTES DENTRO DO 

PRÓPRIO SITE - E RESPONDA ÀS INFORMAÇÕES 

DIZENDO A FINALIDADE DA CERTIDÃO (LICITAÇÃO), 

CONTATOS, ETC.  

5 - SE ESTIVER COM MUITA URGÊNCIA, COMPAREÇA 

AO LOCAL E/OU LIGUE: (43) 3342-1443. 

 

 

 

 

 

 

 

TENHA À MÃO: 

DOCUMENTOS PESSOAIS 

Documentos escaneados em PDF dos sócios (apenas dos sócios- 

administradores que aparecem no Contrato Social):  

1) Cédula de Identidade RG (não vale CNH) 

2) CPF 

https://distribuidorlondrina.com.br/
https://distribuidorlondrina.com.br/


3) Certidão de Casamento 

4) Cédula de Identidade RG do cônjuge 

5) CPF do Cônjuge 

 

DOCUMENTOS DA EMPRESA: 

 

- COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL. (Em Londrina, trata-se da 

inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC) 

-  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. (Número fica expresso em 

documentos fiscais da empresa).  

 

 

PARTE 2: 

CHECK LIST: veja os documentos que você precisa apresentar na HABILITAÇÃO 

ONDE INSERIR: SISTEMA SICAF   

 

Documento Formas de acesso 

Regularidade Fiscal e 

Trabalhista: 

 

I - Certificado de 

Regularidade do FGTS–

CRF 

https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  

 

  

 

II - Certidão Negativa de 

Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à 

dívida Ativa da União, 

abrangendo as 

contribuições sociais 

previstas nas alíneas 'a' a 

'd' do parágrafo único do 

art. 11 da Lei no 8.212, de 

24 de julho de 1991 ou 

Certidão Negativa de 

Débitos Relativos aos 

 

 

www.receita.fazenda.gov.br  

 

 

 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
http://www.receita.fazenda.gov.br/


Tributos Federais e à 

dívida Ativa da União e 

Certificado de 

Regularidade do INSS   

III – Certidão Negativa de 

Débitos ou Positiva com 

Efeitos de Negativa 

expedida pela Fazenda 

Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da 

lei  

http://www.fazenda.pr.gov.br/ > Link Certidão de Débitos 

Automática 

IV - Prova de regularidade 

com a Fazenda Municipal 

(Cadastro Mobiliário e 

Imobiliário), relativos à 

Sede ou domicílio do 

licitante e também do 

Município de Londrina  

www.londrina.pr.gov.br, Link Serviços On line > Certidão > 

Certidão Negativa Unificada 

V - Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas 

(CNDT), referente a 

Regularidade Trabalhista, 

nos termos da Lei Federal 

12.440/2011 

 

www.tst.jus.br/certidao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fazenda.pr.gov.br/
http://www.londrina.pr.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


Qualificação econômico-

financeira 

 

 

 

Certidão Negativa de 

Falência ou 

Concordata/Recuperação 

Judicial, com validade de 

180 (cento e oitenta) dias, 

contados após a data da 

sua expedição 

 

SERVIÇO PAGO  Expedida pelo Cartório Distribuidor 

(Fórum/Tribunal de Justiça), na cidade-sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física.  

(Fórum provisório de Londrina fica na Av. Tiradentes mas 

o serviço, na pandemia, é on-line, pelo site do Tribunal de 

Justiça abaixo )  

 

Para obter a Certidão: 

 

1 - Acesse: https://distribuidorlondrina.com.br/ 

 

2 - CLIQUE EM OBTER CERTIDÃO, GERE E PAGUE A 

GUIA ON-LINE, PREENCHENDO TODAS AS 

INFORMAÇÕES, E ENVIE DENTRO DO PRÓPRIO SITE. 

3 - A GUIA É ENTREGUE ON-LINE NO E-MAIL 

INFORMADO, EM ATÉ 48 HORAS.  

 

4 - SE ESTIVER COM MUITA URGÊNCIA MESMO, 

COMPAREÇA AO LOCAL E/OU LIGUE: (43) 3342-1443. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qualificação Técnica  

Quando da necessidade 

de qualificação técnica  

Quando exigida, em cada licitação, de acordo com a 

especificidade. Por exemplo: registros da empresa e 

profissionais no CREA, no caso de uma obra ou estrutura, 

https://distribuidorlondrina.com.br/


certificados de registros de produtos na ANVISA ou em 

outros órgãos certificadores. Se o seu segmento não 

exigir, ignore.  

 

 

 

DOCUMENTO Quem deve 

apresentar 
Onde encontrar 

Estatuto social 

ou contrato 

social ou outro 

instrumento de 

registro 

comercial em 

vigor com 

alterações ou 

consolidação, 

registrado na 

Junta Comercial 

ou outro órgão 

competente de 

acordo com a 

legislação 

aplicável, 

constando o 

ramo de 

atividade 

compatível com 

o objeto licitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as 

empresas  

 

 

 

 

 

Documento próprio da empresa em pdf  

 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

QUEM  

 

 

 

 

 

 

PARTE 3  

DOCUMENTOS PARA INSERIR NO 

COMPRASNET 

 

 

 

 

PROPOSTA DE 

PREÇO INICIAL 

 

 

 

Todas as 

empresas 

A empresa deve inserir no sistema um .pdf 

contendo os lotes que deseja disputar, as 

informações do produto especificadas no 

edital (marca, tipo, etc) e a sua proposta de 

preço abaixo do teto-máximo.  

 

Além disso, as mesmas informações deverão 

ser DIGITADAS dentro do Comprasnet. 

Certidão 

Simplificada da 

Junta 

Comercial, 

conforme art. 8º 

da Instrução 

Normativa DNRC 

nº 103/2007, ou 

em Cartório de 

Registro de 

Pessoas Jurídica, 

em se tratando de 

microempresa e 

empresas de 

pequeno porte, e 

para usufruir do 

tratamento 

diferenciado 

concedido pela Lei 

Complementar nº 

123/2006 

 

 

 

 

 

Microempresas 

(MEs), 

Empresas de 

Pequeno Porte 

(EPPs). 

 

 

 

Serviço PAGO 

 

 

 

 

 

Para empresas do Paraná, acesso pelo sítio 

eletrônico http://www.juntacomercial.pr.gov.br > 

Link Certidões 

 
 

 

http://www.juntacomercial.pr.gov.br/


   

 


