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MENSAGEM

Micro e Pequeno Empresário,

A publicação da Lei Geral das Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), Lei Complementar
Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, poderá repre-
sentar um grande avanço para o setor empresarial brasileiro
e o início de um novo ciclo de desenvolvimento para os
pequenos negócios no Brasil.

O intuito dessa Lei é simplificar:

o pagamento de impostos;
a obtenção de créditos;
o acesso à tecnologia;
o acesso às exportações;
a forma de vender para o governo;
a formalização das ME e EPP.

Assim, acredita-se que, com menos burocracia e mais
oportunidades, os micro e pequenos empresários irão obter
maiores lucros, bem como gerar mais empregos e renda.

A Lei Geral, em seu Capítulo V, art. 42 a 49, de forma
inovadora na legislação nacional, trouxe a possibilidade das
ME e EPP poderem desenvolver seus negócios por meio do
acesso ao mercado das compras governamentais em todas as
suas esferas: Municípios, Estados, Distrito Federal e União.

Para tanto, vários entes, entre eles o Governo do
Estado de Minas Gerais, já regulamentaram o tratamento



favorecido a ser concedido às ME e EPP em suas aquisições
públicas. 

Esta cartilha pretende apresentar de forma simples e
com linguagem acessível, os principais temas relacionados à
aplicação da Lei Geral nas compras do Governo de Minas
Gerais.

Sua elaboração foi fruto do trabalho da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, em parceria
com o SEBRAE Minas, dentro das ações do Projeto
Estruturador Descomplicar, do Governo de Minas Gerais. Esse
Projeto tem como um de seus objetivos descomplicar as rela-
ções entre o Estado e as empresas, tendo em vista a construção
de um ambiente institucional adequado ao bom desenvolvimento
dos negócios e investimentos privados.

Boa leitura e bons negócios com o Governo de
Minas Gerais!
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1. A LEI GERAL E AS ME E EPP

A Lei Geral é a Lei Complementar Federal nº. 123, de
14 de dezembro de 2006, que determina um tratamento dife-
renciado, simplificado e favorecido aos pequenos negócios. 

O intuito dessa norma é unificar a regulamentação das
atividades de micro e pequenos empresários. Ela objetiva
simplificar: a formalização de empresas; o pagamento de
impostos; a obtenção de crédito; e o acesso à tecnologia, às
exportações, e às vendas ao governo. 

De acordo com o artigo 3º da Lei Geral, consideram-se
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP),
a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário
individual, devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado ou no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:

I - Microempresa: aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$240.000,00;

II - Empresa de Pequeno Porte: aufira, em cada
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 e
igual ou inferior a R$ 2.400.000,00.

Para as empresas que iniciaram suas atividades no pró-
prio ano-calendário, o limite previsto será proporcional ao
número de meses em que a ME ou a EPP houver exercido
atividade, inclusive as frações de meses.
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1.1. Regras adicionais para a caracterização das ME
e EPP

A Lei Geral, além de considerar os parâmetros da receita
bruta, traz algumas condições adicionais, previstas no §4º do
artigo 3º, para a caracterização da empresa enquanto ME e EPP.

Caso a ME ou EPP se enquadre em pelo menos uma,
das 10 hipóteses abaixo, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado e favorecido da Lei:

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no
País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

III - de cujo capital participe pessoa física que seja ins-
crita como empresário ou seja sócia de outra empresa
que receba tratamento jurídico diferenciado nos ter-
mos da Lei Geral, desde que a receita bruta global ultra-
passe o limite de R$ 2.400.000,00;

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10%
(dez por cento) do capital de outra empresa não bene-
ficiada pela Lei Geral, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00;

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equipa-
rado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
R$ 2.400.000,00; 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as
de consumo;
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VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de inves-
timentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou
de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capi-
talização ou de previdência complementar; 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra
forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X - constituída sob a forma de sociedade por ações.

Para verificar se a sua empresa se enquadra
em uma dessas 10 hipóteses de restrição,
consulte o seu contador!

2. O TRATAMENTO FAVORECIDO PARA
ME E EPP NAS COMPRAS PÚBLICAS

A Lei Geral determinou que todos os entes federados
(Municípios, Estados, Distrito Federal e União) regulamen-
tem em âmbito local o conteúdo do seu Capitulo V, artigos 42
a 49, de modo a dar tratamento favorecido às ME e EPP nas
compras públicas.

Pode-se citar como vantagens criadas pela Lei Geral em
relação às compras governamentais:
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a preferência de contratação por ME e EPP se tor-
nou um critério de desempate das licitações;

a ME e EPP poder participar de licitações mesmo
que apresente pendências fiscais e comprovar a
regularidade fiscal somente no momento da assina-
tura do contrato;

a possibilidade de participação exclusiva de ME e
EPP em processos licitatórios que não tenham valor
estimado superior a R$ 80.000,00;

exigir dos licitantes a subcontratação de ME ou de
EPP, desde que o percentual máximo do objeto a ser
subcontratado não exceda a 30% do total licitado;

estabelecer cota de até 25% do objeto da licitação
para a contratação de ME e EPP, em certames para
a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

3. AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS

O termo aquisições públicas é utilizado no Capítulo V, da
Lei Geral, para se referir aos vários dispositivos que tratam da
possibilidade da ME ou EPP vender para os diversos entes públi-
cos (Municípios, Governos Estaduais, Distrito Federal e União).

Esse termo é utilizado enquanto sinônimo de compras
governamentais, que podem ser realizadas por meio de licita-
ções, dispensas ou inexigibilidade de licitação.
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3.1. Licitação

A licitação pode ser entendida como a maneira pela
qual a Administração Pública realiza a escolha de quem será
o fornecedor para seus produtos e serviços. É um procedi-
mento formal, em que ficam registrados de forma objetiva
quais são as características do que está sendo solicitado, os
critérios e procedimentos para a apresentação de propostas.

Existem várias formas ou várias modalidades legais, pelas
quais o Governo pode realizar a licitação. São elas:

MODALIDADE
DE LICITAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Pregão Presencial e
Eletrônico

Lei Federal
10.520/02

Minas Gerais:
Lei Estadual 14.167/02

Decreto Estadual 44.786/08

Concorrência Artigo 22, §1°, Lei Federal 8.666/93

Tomada de Preços Artigo 22, §2°, Lei Federal 8.666/93

Convite Artigo 22, §3°, Lei Federal 8.666/93

Concurso Artigo 22, §4°, Lei Federal 8.666/93

Leilão Artigo 22, §5°, Lei Federal 8.666/93
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As particularidades do procedimento de cada modali-
dade são definidas na Lei de Licitações, Lei Federal nº
8.666/93 e na regulamentação do Pregão.

É importante ficar atento, pois em cada Estado ou
Município, podem existir normas licitatórias adicionais, como
Decretos, Resoluções, Portarias, etc..

No Governo de Minas Gerais, pode-se consultar as
normas relacionadas à licitação no Portal de Compras:
www.compras.mg.gov.br, na parte de "Editais e Legislação".

3.2. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

São procedimentos simplificados pelos quais a
Administração contrata diretamente o fornecedor, sem rea-
lizar a licitação. Existem situações específicas que autorizam
que a licitação seja dispensada ou inexigida. Elas estão descri-
tas, respectivamente, nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº
8.666/93.  

3.3. O edital de licitação

É o documento que é publicado indicando as caracte-
rísticas da compra. 

Ele pode ser obtido diretamente nos órgãos e entida-
des ou no site dos mesmos. A cópia impressa dos editais nem
sempre é gratuita. 

No caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, não
existirá um edital.
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Para cada licitação, o edital definirá:

objeto;

modalidade de licitação;

local, dia e hora da sessão pública;

condições de participação;

documentos exigidos das empresas;

prazos;

procedimentos;

condições de contratação;

penalidades em razão do inadimplemento.

Por essa razão, diz-se que o edital estabelece
"As regras do jogo!".

4. REGULAMENTAÇÃO DA LEI GERAL EM
MINAS GERAIS

O Governo de Minas Gerais regulamentou o Capítulo V,
da Lei Geral, que trata dos benefícios às ME e EPP em compras
governamentais, por meio da publicação de 3 (três) normas:

Decreto Estadual nº. 44.630, de 03 de outubro de
2007, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simpli-
ficado dispensado às ME e EPP nas aquisições públicas do
Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei Complementar
Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006;
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Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG n°.
6.419, de 30 de novembro de 2007, que dispõe sobre
a comprovação da condição de Pequena Empresa nas
aquisições públicas do Estado de Minas Gerais, o com-
partilhamento de informações entre SEPLAG e JUCEMG,
e dá outras providências;

Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de
2007, que define procedimentos complementares para
aplicação do tratamento diferenciado e simplificado dis-
pensado às Pequenas Empresas nas aquisições públicas
e dá outras providências.

Todas essas normas estão vigentes desde 03 de dezem-
bro de 2007, e o texto está disponível para consulta no
Portal de Compras do Governo de Minas, cujo endereço ele-
trônico é www.compras.mg.gov.br, na parte de "Editais e
Legislação".

5. CONDIÇÃO PARA USUFRUIR DOS
BENEFÍCIOS DA LEI GERAL NAS COMPRAS
ESTADUAIS

A regulamentação da Lei Geral no Estado de Minas
Gerais estabeleceu que a ME ou EPP deverá ser credencia-
da no Portal de Compras do Governo de Minas Gerais, para
usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei.
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Para conhecer os procedimentos para se credenciar
no Portal de Compras do Governo de Minas Gerais, a ME ou
EPP deverá:

assistir ao Tutorial Eletrônico ou ler o Manual
Operacional do Módulo de Fornecedores do Portal
de Compras do Governo de Minas Gerais,
disponíveis em: www.compras.mg.gov.br, na sessão
"Fornecedor";

telefonar para a Central de Atendimento a
Fornecedores:

0800-940-2000: Capital ou cidades do interior de
Minas Gerais; 

(31) 3516-0399: Outras localidades e celular. 

5.1. Comprovação do porte de ME ou EPP nas com-
pras do Governo de Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais estabeleceu que nas suas
compras públicas, a comprovação da condição de ME ou EPP
ocorrerá pela apresentação, no momento do credencia-
mento, do original ou cópia autenticada da Declaração de
Enquadramento arquivada, com expressa menção à Lei Geral,
ou apresentação da:

Certidão Simplificada: se a ME ou EPP for registrada
em Junta Comercial; ou

Certidão de Breve Relato: se a ME ou EPP for registra-
da em Cartório Civil de Pessoas Jurídicas.
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O encaminhamento desses documentos à
SEPLAG, para o credenciamento, fica dis-
pensado no caso de ME ou EPP registrada
na JUCEMG, conforme descrito no item a
seguir.

5.2. Empresas registradas na JUCEMG

Para a verificação do porte das empresas registradas na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, foi
realizada integração das bases de dados do Portal de
Compras do Governo Estadual e da JUCEMG. Dessa forma,
o sistema de compras estadual recupera a informação relati-
va ao porte da empresa arquivada na Junta. 

Esclarece-se que, a ME ou EPP registrada na JUCEMG
anteriormente a 06/03/2007 e que não tenha realizado alte-
ração de porte posteriormente a essa data, deverá arquivar
naquele órgão, novo ato de enquadramento, nos termos da
Lei Complementar nº. 123/06. Para fazer esse arquivamento,
o sócio ou empresário deverá se encaminhar a uma unidade
da JUCEMG. 

A ME ou EPP não deverá encaminhar à SEPLAG o ato
de enquadramento ou certidão simplificada, uma vez que o
Portal de Compras do Estado está integrado à base de dados
da JUCEMG. 
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6. OS BENEFÍCIOS PARA ME E EPP

Nas compras públicas do Governo de Minas Gerais, as
ME e EPP têm benefícios em relação aos demais fornecedo-
res. Esses benefícios são previstos na Lei Geral e regulamen-
tados em âmbito estadual.

6.1. Preferência como critério de desempate

O primeiro benefício é a preferência pela contratação
de ME ou EPP caso haja empate nas licitações.

Consideram-se empatadas, ao final da disputa, as pro-
postas de ME ou EPP que sejam superiores à melhor oferta,
até os limites percentuais previstos na Lei. São eles:

5% na modalidade de pregão; 

10% nas demais modalidades de licitação.

Nesta hipótese, a ME ou EPP mais bem classificada terá
a oportunidade de apresentar novo preço, para cobrir a 
melhor oferta, vencendo, assim, a licitação.

6.2. Pendências Fiscais

A Lei Geral prevê como benefício a possibilidade da ME
ou EPP comprovar a regularidade fiscal apenas para efeitos
de assinatura do contrato.

Regularidade fiscal é o termo utilizado pela Lei de
Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) para verificar se o forne-
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cedor está regular ou não com as obrigações fiscais. Os
documentos exigidos para a sua comprovação são aqueles
previstos no artigo 29 da Lei:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), no caso de pessoa física, ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), no caso de pes-
soa jurídica; 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal (inscrição estadual ou municipal),
se for o caso; 

III - certidão negativa de débitos ou positiva com efei-
tos de negativa, perante as Fazendas: Federal, Estadual
e Municipal; 

IV - certidão negativa de débitos ou positiva com efei-
tos de negativa, perante INSS e FGTS.

Observe-se que, em relação à comprovação de regula-
ridade perante a Fazenda Pública (Item III), para as licitações
realizadas na modalidade pregão, o Governo de Minas
Gerais, em geral, exige somente a Fazenda Estadual. 

Entretanto, a Administração possui autonomia para
exigir as certidões das Fazendas Federal e Municipal, depen-
dendo da complexidade da licitação.

Caso a ME ou EPP não esteja em dia com as obrigações
fiscais, ela possuirá restrições na regularidade fiscal. Mas a Lei
Geral criou condições privilegiadas para que a restrição fiscal
da ME ou EPP não impeça a sua participação no processo lici-
tatório. 

Isso significa que o fornecedor pode apresentar suas
propostas e dar lances nas licitações, mesmo sem estar em
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dia com a regularidade fiscal. Nesse caso, ao final da disputa,
se ele estiver em primeiro lugar, terá direito a 2 (dois) dias
úteis, prorrogáveis por mais 2 (dois), para sanar suas pendên-
cias, e assim, poder contratar com o Poder Público.

Esse benefício não elimina a necessidade do fornecedor
estar com todos os impostos pagos e com as contribuições
em dia, ou negociar seus débitos, antes de ser contratado
pelo setor público.

Nem sempre o prazo concedido é suficiente para seja
emitida a certidão negativa de débito, ou a positiva com efei-
tos de negativa. Caso a ME ou EPP não regularize a documen-
tação fiscal nesse prazo, ela não será contratada. Nesta hipó-
tese, a Administração convocará o próximo licitante, seguin-
do a ordem de classificação para a contratação.

Portanto, ao optar por trabalhar com licita-
ções públicas, a melhor alternativa é man-
ter todos os impostos em dia e usar esse
benefício apenas para sanar algumas even-
tualidades. Não vale à pena participar do
processo de licitação, se o fornecedor não
estiver disposto a quitar todos os impostos
pendentes.

No setor público só pode fornecer a empresa que está
com as obrigações em dia!

21



7. AS COMPRAS DIFERENCIADAS

O Governo de Minas Gerais regulamentou 3 (três)
hipóteses de realização de compras com características dife-
renciadas, para beneficiar as ME e EPP. 

7.1. Procedimento licitatório exclusivo

Procedimento licitatório exclusivo é a expressão utiliza-
da pela Lei Geral, para se referir às licitações que terão a parti-
cipação exclusiva de ME e EPP. Ou seja, as empresas de médio
e grande porte não poderão participar desses processos.

Trata-se de importante inovação introduzida pela Lei
Geral. 

As licitações cujo valor estimado não ultrapasse o limi-
te de R$80.000,00 poderão ser destinadas à participação
exclusiva de ME e EPP. 

Existem também, em Minas Gerais, processos exclu-
sivos de Cotações Eletrônicas de Preços - COTEP
para a ME e EPP. A COTEP é hipótese de dispensa de licita-
ção, cujo valor não ultrapasse R$8.000,00.

Ela ocorre de forma ágil e rápida, por meio de sistema
eletrônico acessado pelo Portal de Compras. Na COTEP, os
representantes credenciados dos fornecedores dão lances
sucessivos e decrescentes (via internet), para cada item a ser
comprado ou contratado pelo Governo estadual.  
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Para participar de uma COTEP, a ME ou EPP precisa
ter pelo menos um representante credenciado no Portal
de Compras.

7.2. Subcontratação de ME e EPP

A Lei Federal nº 8.666/93 estabelece que em uma licita-
ção, parte do objeto possa ser fornecido ou prestado por
uma empresa que não tenha participado da disputa licitatória.

Nesse caso, existirá a figura da empresa contratada, empre-
sa que venceu a licitação, e a da empresa subcontratada, aquela
que fornecerá bens ou prestará serviços em nome da contratada.

A Lei Geral estabelece que o Poder Público poderá exi-
gir dos licitantes a subcontratação de empresa ME ou EPP,
desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontra-
tado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado.
Em Minas Gerais, caso haja autorização no Edital, a subcon-
tratação de ME e EPP poderá superar esse percentual. 

Para se tornar uma subcontratada, a ME ou EPP
deverá procurar estabelecer parcerias com as
grandes empresas fornecedoras do Governo.

7.3. Reserva de cota do objeto

Nos procedimentos licitatórios cujo objeto seja divisível,
a Administração poderá reservar cota de até 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto para disputa exclusiva de ME e EPP. 
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Esclarece-se que a reserva de cota não impede que a
ME e EPP participe também da disputa pelo fornecimento do
percentual restante do objeto.

8. O SIMPLES NACIONAL E AS COMPRAS
ESTADUAIS

A Lei Geral instituiu, a partir de 01 de julho de 2007,
novo tratamento tributário simplificado, também conhecido
como Simples Nacional ou Super Simples. 

O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas
ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dis-
pensado às ME e EPP no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de
arrecadação, inclusive obrigações acessórias.

8.1. ICMS

O ICMS é o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação.

Com as novas regras do Simples Nacional, o Governo
de Minas Gerais revisou os procedimentos para a aquisição
de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS.

A Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 3.981, de 25 de
abril de 2008, estabeleceu, nos processos licitatórios esta-
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duais, tratamento diferenciado para as ME e EPP mineiras, a
partir da opção pelo regime do Simples Nacional:

as ME e EPP não optantes por esse regime deverão
apresentar, cumulativamente, em suas propostas
comerciais informações relativas: a) ao preço de
mercado dos produtos ou serviços; b) ao preço
resultante da dedução do ICMS. 

as ME e EPP optantes por esse regime deverão apre-
sentar suas propostas comerciais apenas com os
preços de mercado dos produtos (incluído o valor
do ICMS). 

Os fornecedores mineiros optantes pelo Simples
Nacional deverão anexar em suas propostas comerciais o
documento hábil à comprovação da citada opção. A consul-
ta pela opção do regime poderá ser realizada através do site
da Receita Federal, no link Consulta Optantes:

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

8.2. Exigência de Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é um dos documentos exigidos
das empresas nas licitações, para a comprovação da qualifica-
ção econômico-financeira. 

Nas compras públicas estaduais o edital de licitação
que exija a apresentação do Balanço Patrimonial poderá pre-
ver que esse documento seja substituído pela apresentação
da última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
- DIRPJ, para as empresas optantes pelo Simples Nacional.
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A ME e EPP optante pelo Simples Nacional, também
poderá substituir o Balanço Patrimonial pela última - DIRPJ
quando do seu cadastramento junto ao Portal de
Compras. Nesse caso, a empresa que optar por essa substi-
tuição, não terá em seu cadastro os índices do Balanço, que
por vezes são exigidos em algumas licitações:

Índice de Liquidez Geral;

Índice de Liquidez Corrente;

Índice de Solvência Geral.

Assim, caso participe de licitação cujo edital exija o
Balanço Patrimonial, a ME ou EPP não poderá utilizar-se do
Certificado de Registro Cadastral - CRC, para substituir ao
Balanço Patrimonial nessa licitação em específico.

Nas licitações a substituição somente poderá
ocorrer nos casos expressamente permiti-
dos no edital.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações relativas às normas e procedimentos
licitatórios dos órgãos e entidades estaduais estão disponí-
veis no Portal de Compras do Governo de Minas Gerais,
cujo endereço eletrônico é www.compras.mg.gov.br.

Nesse Portal também há a disponibilização de notícias
importantes sobre as compras públicas estaduais, além de
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espaço reservado ao Fornecedor, onde está disponível a carti-
lha "Como vender ao Governo de Minas Gerais".

Para obter informações operacionais sobre as compras
governamentais do Governo de Minas Gerais, a ME ou EPP
poderá telefonar para a Central de Atendimento a
Fornecedores:

0800-940-2000 - Capital ou cidades do interior de
Minas Gerais; 

(31) 3516-0399 - Outras localidades e celular.

A Central de Atendimento ao Fornecedor
não presta informações adicionais sobre a
Lei Geral. Sua função é esclarecer as dúvidas
gerais sobre as compras do Governo de
Minas Gerais e, principalmente, sobre os
procedimentos operacionais para que a ME
ou EPP consiga navegar pelo Portal de
Compra do Estado.

9.1. Sites e Links de Instituições Importantes

I. Portal de Compras do Governo de Minas Gerais:
www.compras.mg.gov.br

II. Portal Minas: www.mg.gov.br

III. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:
www.jucemg.mg.gov.br

IV. Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais:
www.fazenda.mg.gov.br
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V. Site da Lei Geral: www.leigeral.com.br

VI. SEBRAE Nacional: www.sebrae.com.br

VII. SEBRAE Minas Gerais: www.sebraemg.com.br

VIII.Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br

IX. Consulta a optantes do Simples Nacional: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/

X. Consulta à certidão do INSS:
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html

XI. Consulta à certidão do FGTS:
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
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Capital ou cidades do interior de 
Minas Gerais: 0800-940 2000

Central de Atendimento aos Fornecedores

0800 - 940 2000

Portal de Compras do Governo de Minas Gerais

Outras localidades e celular: 
(31) 3516-0399

www.compras.mg.gov.br
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