NOSSO FOCO
Nosso foco é desenvolver o comercio local,
adotando medidas de estímulo a economia.
Incentivar a ampla participação em
processos licitatórios do município e região.
Resgatar a credibilidade do Município junto
ao comércio. Mostrar aos fornecedores,
dados e estatísticas de aplicações
financeiras nos diversos setores comerciais.
Incentivar o cooperativismo a fim de
ampliar e atender maiores demandas com
boas ofertas. Implantar estratégias de
atendimento empresarial com assessoria e
apoio ao pequeno produtor e pequenas
empresas com foco no planejamento. Fazer
com que a receita econômica local gire no
município.
CRESCER COM PARCERIAS

O Município é um grande parceiro e
incentivador na realização de parcerias com
pequenas empresas e pequenos produtores,
basta ser um empreendedor legal, conhecer
as nossas demandas e participar das nossas
licitações.

SUA EMPRESA LEGAL!

ENTENDA SOBRE LICITAÇÕES

Formalize-se:

O que é?

Torne-se um Microempreendedor Individual,
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Veja em qual modalidade de empresa você se
enquadra de acordo o seu faturamento:

Licitação é o procedimento administrativo
formal para contratação de serviços ou
aquisição de produtos pelos entes da
Administração Pública direta ou indireta. No
Brasil, para realizar licitações em entidades
que utilizam da verba pública o processo é
regulado pelas leis 8.666/93 e 10.520/02.
Como faço para participar?

MEI: Faça você mesmo sua formalização,
entre no Portal do Empreendedor pelo site:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

Siga o passo-a-passo e torne-se uma empresa
legal de forma fácil e dinâmica.

MICROEMPRESA
ou
EMPRESA
DE
PEQUENO PORTE: Procure um profissional
da área contábil e/ou administração e busque
informações.
ALGUNS PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Para participar de uma licitação é necessário
ter acesso ao edital referente ao processo em
questão, a obtenção deste edital pode ser
feito no setor de licitação do órgão licitante,
também ser solicitado por e-mail ou ser
encontrado em um site de domínio público
do órgão licitante.
Quais documentos são necessários para
participar de uma licitação?

A documentação para participar de uma
licitação depende do edital do processo em
questão, podendo variar de um processo para
outro, por isso é fundamental ter acesso ao
edital.
Entre em contato conosco no setor de licitações e
saiba mais:

(33)3746-1034 / 1152 ou ainda pelo email:
licitacao@rubim.mg.gov.br / prefeitura@rubim.mg.gov.br

