PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ 06.217.954/0001-37
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 058/2021
Regulamenta o Certificado de Registro
Cadastral-CRC para fornecedores e/ou
prestadores de serviços, previsto no artigo
34 da Lei Federal nº 8.666/93, e dá
providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo inciso III do art. 62 da Lei Orgânica do Município de
Barreirinhas – MA, bem como nos termos do disposto no artigo 34 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º O Certificado de Registro Cadastral – CRC da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas foi criado com base na Lei 8.666/93, com finalidade de elaborar os
registros cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas, habilitando-as como fornecedoras
de materiais e/ou como prestadoras de serviços, no âmbito da administração pública
municipal.
§1º. A gestão do cadastro é de responsabilidade da Comissão Central de Licitação CCL da Prefeitura Municipal de Barreirinhas, que disponibilizará o Certificado de
Registro Cadastral - CRC.
§2º. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, terá validade de 1 (um) ano a partir da
data de sua expedição, é emitido com vistas a atender a todos os segmentos produtivos,
seja na área de prestação de serviços e/ou fornecimentos de materiais, objetivando o
credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas interessadas em participar de
licitações.
Art. 2º Para a habilitação ao Cadastro de Fornecedores do Município, exigir-se-á dos
interessados a documentação relativa a:
I – Habilitação Jurídica;
II – Qualificação Técnica;
III – Qualificação Econômico-Financeira;
IV – Regularidade Fiscal e Trabalhista.
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Art. 3º A documentação relativa à Habilitação Jurídica conforme o caso, consistirá em:
I - Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário
Individual e/ou Sócio Administrador;
II - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
III - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
IV - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
V - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
VI - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
VII - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
VIII - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAPP válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775,
de 2012.
IX - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
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X - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
XI - No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
XII - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
Art. 4º A documentação relativa à Qualificação Técnica limitar-se-á:
I - Prova de registro ou inscrição da pessoa jurídica e do(s) seu(s) responsável(eis)
técnico(s) na entidade profissional competente, caso tenha;
II – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público
ou privado compatível com as atividades da empresa;
III - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
Art. 5° A documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira limitar-se-á:
I - Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não
estiver expresso o prazo de validade.
a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitação.
II - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do
próprio Livro Diário, já exigíveis e apresentados na forma da lei;
a) As empresas obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da
Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que
apresentar, até o último dia útil do mês de maio, as Demonstrações Contábeis do
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penúltimo exercício encerrado, após esta data é obrigatória à apresentação das
Demonstrações Contábeis do último exercício encerrado;
b) As empresas não obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da
Escrituração Contábil Digital – ECD terão que apresentar, até 30 de abril, as
Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício encerrado, após esta data é
obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis do último exercício encerrado.
c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
do balanço de abertura;
d) É admissível a apresentação de balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
e) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador.
III - As Demonstrações Contábeis deverão ser “apresentadas na forma da Lei”, nas
seguintes situações e condições, de acordo com a legislação aplicável, natureza jurídica
da licitante e regime tributário a cada caso, e previsto neste instrumento convocatório,
devendo observar e apresentar, nos termos conforme a seguir:
a) Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou
outro jornal de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 289 da
Lei Federal nº 6.404/1976, ou;
b) Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, e;
c) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante
para as sociedades simples ou;
d) Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto
Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega
da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução
Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Art. 6° A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista limitar-se-á:

Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N - Centro - CEP: 65590-000 - Barreirinhas – MA
Fone/Fax: (98) 3349-1148/1430

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ 06.217.954/0001-37
GABINETE DO PREFEITO

I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
III - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
V - Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto desta licitação;
VI - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa
de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
a) Quando a prova de regularidade de que trata o inciso VI for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação,
deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;
VII - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF –
Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos Municipais e Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;
a) Quando a prova de regularidade de que trata o inciso VII for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação,
deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
Art. 7°. Os documentos referidos nos artigos 2º ao 6º poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo
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Servidor da CCL ou publicação em órgão de imprensa oficial, os documentos emitidos
por meio da internet, sua autenticidade será verificada nos sites oficiais emissores.
Art. 8º. O interessado em obter o CRC deverá apresentar a documentação em fotocópia,
conjuntamente com seu original, para fins de autenticação por servidor da CCL, ou
fotocópia autenticada em cartório, excetuando-se as originais emitidas via internet e
cuja autenticidade possam ser verificadas pela mesma via, devendo observar as
seguintes situações:
I - Entregar na CCL via protocolo no horário das 08h00min às 12h00min, em dias úteis,
toda documentação exigida para cada caso ou enviá-la via e-mail para
cadastrodefornecedores@barreirinhas.ma.gov.br.
II – Preencher o formulário de requerimento (Anexo 1), se a documentação exigida for
encaminhada a CCL via protocolo ou e-mail devidamente assinada pelo Representante
Legal.
III - No caso de procurador constituído, juntar Cédula de Identidade e CPF do
outorgado juntamente com a procuração que lhe confira poderes para tratar de assuntos
pertinentes a cadastramento de fornecedores, licitações etc., procuração esta que poderá
ser particular ou cartorial.
IV - Não será acatada documentação remetida via fax.
Art. 9º. Serão indeferidas as inscrições no Cadastro da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas dos interessados que apresentarem documentação incompleta, vencida,
rasurada, fotocópias reduzidas ou ilegíveis, bem como cujas linhas de fornecimento e/ou
serviços sejam incompatíveis com o seu objeto social.
Art. 10. Quando do indeferimento do pedido de inscrição no registro cadastral, sua
alteração ou cancelamento, caberá recurso à Comissão Central de Licitação - CCL, no
prazo de cinco (05) dias úteis contados do indeferimento.
Art. 11. Terá sua inscrição indeferida o interessado que, convocado a sanar qualquer
pendência, não o fizer no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do recebimento da
notificação por e-mail.
Art. 12. Os documentos constantes no processo cuja inscrição foi indeferida
permanecerão com a Comissão Central de Licitação - CCL por mais 15 (quinze) dias
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consecutivos à disposição para recolhimento pelos interessados, mediante a
apresentação/devolução do protocolo.
Parágrafo Único - Vencido o prazo a que se refere caput, sem manifestação dos
interessados, a documentação será destruída.
Art. 13. O Certificado do Registro Cadastral – CRC, será emitido no prazo de até 5
(cinco) dias uteis a partir do recebimento da documentação completa pela CCL.
I - O CRC, solicitado via protocolo ou por via e-mail, será entregue, no horário do
atendimento externo, mediante:
a) Documento de identificação do portador e Protocolo de recebimento de
documentação; ou
b) Apresentação de Carta de Credenciamento, procuração particular ou cartorial, ou
ainda, por outro meio legitimo e legal escolhido pelo representante da empresa, quando
a documentação for acolhida via postal.
Art. 14. O Certificado de Registro Cadastral-CRC poderá sofrer alteração, emissão de
2ª (segunda) via e cancelamento obedecendo às seguintes disposições:
I - Alteração
a) É facultado ao cadastrado solicitar alterações de qualquer um dos dados impressos no
Certificado de Registro Cadastral. A alteração de dados cadastrais deverá ser feita
mediante formulário “Requerimento” (Anexo 1), assinado pelo representante legal da
empresa, com a juntada da documentação pertinente.
b) O novo Certificado de Registro Cadastral, contendo alterações deferidas pela CCL,
somente será processado e disponibilizado ao requerente mediante a devolução do
Certificado originalmente emitido.
II - Emissão de 2ª via
a) É facultado ao cadastrado solicitar a emissão de segunda via. A solicitação da
emissão de segunda via deverá ser feita mediante formulário “Requerimento” (Anexo
1), assinado pelo representante legal da empresa, acompanhado de justificativa(s)
através de ofício, em papel timbrado da empresa.
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b) A segunda via do Certificado de Registro Cadastral será emitida com os mesmos
dados do documento anterior exceto àqueles referentes à documentação vencida, que
deverá ser atualizada pelo interessado, mantendo-se, contudo, o prazo de validade do
Certificado de Registro Cadastral original.
III – Cancelamento
a) É facultado ao cadastrado solicitar o cancelamento do Certificado de Registro
Cadastral. A solicitação de cancelamento deverá ser feita mediante formulário
“Requerimento” (Anexo 1), assinado pelo representante legal da empresa, com
justificativa(s) através de ofício, em papel timbrado da empresa, se assim lhe convier, e
mediante a devolução do Certificado originalmente emitido.
b) Em razão de fatos supervenientes só conhecidos após a emissão do Certificado de
Registro Cadastral, a Comissão Central de Licitação - CCL, poderá, a qualquer tempo,
cancelar o Certificado emitido, devendo o cancelamento ser publicado no Diário Oficial
do Município - DOM.
Parágrafo Único: Não serão cobradas taxas ou emolumentos para quaisquer dos serviços
dispostos neste artigo.
Art. 15. Aplicam-se as disposições deste decreto à pessoa física no que couber.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHAS, Estado do
Maranhão, em 16 de junho de 2021, 199º ano da Independência e 132º ano da
República.

AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado em
____/____/____
______________
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DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 1: Requerimento
REQUERIMENTO
À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000.
Pelo presente, encaminhamos para análise e verificação, a documentação exigida para:
Solicitação do CRC
Renovação do CRC
Alteração de dados do CRC

2ª Via do CRC

RAZÃO SOCIAL / NOME:
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA):
CNPJ / CPF N°:

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°:

DATA DE ABERTURA:

CAPITAL SOCIAL (R$):

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°:

MICROEMPRESA/EPP (ART 3º, LC
123/06)?
SIM:
ME
EPP
NÃO
NIRE / REG. ÚLTIMA ALTER. DO CONTRATO
ÓRGÃO COMPETENTE:
DATA DO
REGISTRO:
JUNTA COMERCIAL
CARTÓRIO
/
/
ENTIDADE (FISCALIZADORA OU CLASSE):
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO NA
ENTIDADE:

ENDEREÇO COMPLETO:
BAIRRO:

CIDADE:

EMPRESA FILIAL?
SIM
NÃO
(DDD) TELEFONE N°:

CNPJ DA EMPRESA MATRIZ Nº:
(DDD) FAX N°:

UF:

CEP:

CIDADE DA EMPRESA MATRIZ:

UF:

PESSOA PARA CONTATO:

HOME PAGE / SITE:
E:MAIL:
QUADRO SOCIETÁRIO
RAZÃO SOCIAL / NOME:

CNJP/ CPF N°:

PARTICIPAÇÃO
(%):

PARTICIPANTES NA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
NOME:

CPF Nº:
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CÉDULA DE IDENTIDADE

ÓRGÃO EMISSOR:

CARGO:

NOME:

CPF Nº:

CÉDULA DE IDENTIDADE

ÓRGÃO EMISSOR:

CARGO:

NOME:

CPF Nº:

CÉDULA DE IDENTIDADE
DATA DO
REQUERIMENTO:
/ / /

ÓRGÃO EMISSOR:

CARGO:

ASSINATURA/RUBRICA DO REPRESENTENTE LEGAL

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REQUERIMENTO DEFERIDO EM ____/____/_____
PRESIDENTE DA CCL:
REQUERIMENTO INDEFERIDO EM ____/____/_____
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DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 2: Declaração que o declarante não é servidor público do Município de Barreirinhas.
DECLARAÇÃO (PESSOA FÍSICA)
Eu, _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________, expedida pela
_______________, em ____/____/____ e do CPF nº _______________, residente e domiciliado na
_______________, declaro, para os devidos fins, sob as penas da lei, que não sou servidor(a) da
Administração Pública Municipal de Barreirinhas/MA, não estando, portanto, enquadrado(a) no art.
9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de
licitações e firmar contrato com a Administração Pública.
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
(Nome completo do declarante)
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DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 3: Declaração que titular/sócio/dirigente/responsável não é servidor público do Município
de Barreirinhas/MA.
DECLARAÇÃO
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Declaramos, para os devidos fins, sob as penas da lei, que os sócios, gerente(s) ou responsável(is)
técnico(s) da empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, sediada na
_______________, não são servidores da Administração Pública Municipal de Barreirinhas/MA,
não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também,
qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração
Pública
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Representante legal da empresa
(Carimbo de identificação ou nome completo)
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DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 4: Declaração que o empresário não é servidor público do Município de Barreirinhas/MA
(Empresário)
MODELO DE DECLARAÇÃO
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA )
Eu, _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________, expedida pela
_______________, em ____/____/____ e do CPF nº _______________, residente e domiciliado na
_______________, titular da empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________, sediada na _______________, declaro, para os devidos fins, sob as penas da lei,
que não que não sou servidor(a) da Administração Pública Municipal de Barreirnhas/MA, não
estando, portanto, enquadrado(a) no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também,
qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração
Pública.
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Empresário
(Carimbo de identificação ou nome completo)

Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N - Centro - CEP: 65590-000 - Barreirinhas – MA
Fone/Fax: (98) 3349-1148/1430

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ 06.217.954/0001-37
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 5: Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal.
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº
9.854/99, a empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, sediada na
_______________, não são que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Representante legal da empresa/empresário
(Carimbo de identificação ou nome completo)

Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N - Centro - CEP: 65590-000 - Barreirinhas – MA
Fone/Fax: (98) 3349-1148/1430

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ 06.217.954/0001-37
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 6: Declaração de Enquadramento
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
A empresa (razão social do licitante) com endereço na XXXXXXXXXX inscrita no
CNPJ/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX vem, pelo seu representante legal infra-assinado,
XXXXXXXXXXXX, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXXXXX e do CPF Nº
XXXXXXXXX, DECLARA que a empresa está ENQUADRADA na condição a seguir para fins de
usufruto dos benefícios previsto na Lei Complementar n° 123/2006 e que não ultrapassou os limites
de faturamento previsto no art. 3° da referida lei.
Microempreendedor Individual - MEI;
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual n° 10.403/2015;
Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3°, §
4º, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
Normal.
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Representante legal da empresa/empresário
(Carimbo de identificação ou nome completo)

Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N - Centro - CEP: 65590-000 - Barreirinhas – MA
Fone/Fax: (98) 3349-1148/1430
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
será realizada no dia 18 de junho de 2021 às 09h00min (horário local), no
Auditório da Secretaria Municipal de Turismo, situado na Av. Rodoviária, s/n,
Bairro Boa Fé - Barreirinhas/MA. Esclarecimentos adicionais serão prestados
na Sede da CCL ou pelo e-mail ccl@barreirinhas.ma.gov.br.
O processo encontra-se com vistas franqueadas aos
interessados na Sala da CCL, situada na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho,
S/N, bairro Centro, Barreirinhas-MA, Cep. n° 65.590-000.
Barreirinhas (MA), 16 de junho de 2021.
___________________________________
Aquilas Conceição Martins
Pregoeira – CCL/PMB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA
NOTIFICAÇÃO N° 002
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0616/2021

fornecedoras de materiais e/ou como prestadoras de serviços, no âmbito da
administração pública municipal.
§1º. A gestão do cadastro é de responsabilidade da Comissão Central de
Licitação - CCL da Prefeitura Municipal de Barreirinhas, que disponibilizará o
Certificado de Registro Cadastral - CRC.
§2º. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, terá validade de 1 (um) ano a
partir da data de sua expedição, é emitido com vistas a atender a todos os
segmentos produtivos, seja na área de prestação de serviços e/ou
fornecimentos de materiais, objetivando o credenciamento de pessoas jurídicas
e pessoas físicas interessadas em participar de licitações.
Art. 2º Para a habilitação ao Cadastro de Fornecedores do Município, exigir-seá dos interessados a documentação relativa a:
I – Habilitação Jurídica;
II – Qualificação Técnica;
III – Qualificação Econômico-Financeira;
IV – Regularidade Fiscal e Trabalhista.

Assunto: Reabertura da Sessão Publica

Art. 3º A documentação relativa à Habilitação Jurídica conforme o caso,
consistirá em:

A Pregoeira, abaixo assinado, comunica aos participantes da
licitação em epigrafe, objetivando o Contratação de empresa para prestação
de serviços funerários, traslados e fornecimento de urnas funerárias,
indumentárias fúnebres para atender as necessidades do Município de
Barreirinhas (MA), que a REABERTURA da sessão de licitação, será realizada
no dia 18 de junho de 2021 às 14h00min (horário local), na Sala da CCL.
Esclarecimentos adicionais serão prestados na CCL ou pelo e-mail
ccl@barreirinhas.ma.gov.br.

I - Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário
Individual e/ou Sócio Administrador;
II - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
III - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
IV - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
V - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
VI - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
VII - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
VIII - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º,
§2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
IX - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI,
que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
X - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
XI - No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
XII - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;

O processo encontra-se com vistas franqueadas aos
interessados na Sala da CCL, situada na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho,
S/N, bairro Centro, Barreirinhas-MA, Cep. n° 65.590-000.
Barreirinhas (MA), 16 de junho de 2021.
___________________________________
Aquilas Conceição Martins
Pregoeira – CCL/PMB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA
DECRETO Nº 058/2021
Regulamenta o Certificado de Registro Cadastral-CRC
para fornecedores e/ou prestadores de serviços,
previsto no artigo 34 da Lei Federal nº 8.666/93, e dá
providências correlatas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo inciso III do art. 62 da Lei Orgânica do Município de
Barreirinhas – MA, bem como nos termos do disposto no artigo 34 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º O Certificado de Registro Cadastral – CRC da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas foi criado com base na Lei 8.666/93, com finalidade de elaborar os
registros cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas, habilitando-as como

Art. 4º A documentação relativa à Qualificação Técnica limitar-se-á:
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I - Prova de registro ou inscrição da pessoa jurídica e do(s) seu(s)
responsável(eis) técnico(s) na entidade profissional competente, caso tenha;
II – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado compatível com as atividades da empresa;
III - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso.
Art. 5° A documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira limitar-seá:
I - Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta)
dias de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação,
quando não estiver expresso o prazo de validade.
a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
II - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do
próprio Livro Diário, já exigíveis e apresentados na forma da lei;
a) As empresas obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio
da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que
apresentar, até o último dia útil do mês de maio, as Demonstrações Contábeis
do penúltimo exercício encerrado, após esta data é obrigatória à apresentação
das Demonstrações Contábeis do último exercício encerrado;
b) As empresas não obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por
meio da Escrituração Contábil Digital – ECD terão que apresentar, até 30 de
abril, as Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício encerrado, após esta
data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis do último
exercício encerrado.
c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação do balanço de abertura;
d) É admissível a apresentação de balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
e) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei,
de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
III - As Demonstrações Contábeis deverão ser “apresentadas na forma da Lei”,
nas seguintes situações e condições, de acordo com a legislação aplicável,
natureza jurídica da licitante e regime tributário a cada caso, e previsto neste
instrumento convocatório, devendo observar e apresentar, nos termos
conforme a seguir:
a) Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal,
ou outro jornal de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme
art. 289 da Lei Federal nº 6.404/1976, ou;
b) Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante, e;
c) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do
licitante para as sociedades simples ou;
d) Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo
Decreto Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do
recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos
de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Art. 6° A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista limitar-seá:
I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
III - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
V - Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta licitação;
VI - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e
Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
a) Quando a prova de regularidade de que trata o inciso VI for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar
expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com
documentação hábil essa condição;
VII - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e
relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa quanto à Dívida
Ativa Municipal;
a) Quando a prova de regularidade de que trata o inciso VII for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar
expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com
documentação hábil essa condição.
Art. 7°. Os documentos referidos nos artigos 2º ao 6º poderão ser apresentados
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou pelo Servidor da CCL ou publicação em órgão de imprensa
oficial, os documentos emitidos por meio da internet, sua autenticidade será
verificada nos sites oficiais emissores.
Art. 8º. O interessado em obter o CRC deverá apresentar a documentação em
fotocópia, conjuntamente com seu original, para fins de autenticação por
servidor da CCL, ou fotocópia autenticada em cartório, excetuando-se as
originais emitidas via internet e cuja autenticidade possam ser verificadas pela
mesma via, devendo observar as seguintes situações:
I - Entregar na CCL via protocolo no horário das 08h00min às 12h00min, em dias
úteis, toda documentação exigida para cada caso ou enviá-la via e-mail para
cadastrodefornecedores@barreirinhas.ma.gov.br.
II – Preencher o formulário de requerimento (Anexo 1), se a documentação
exigida for encaminhada a CCL via protocolo ou e-mail devidamente assinada
pelo Representante Legal.
III - No caso de procurador constituído, juntar Cédula de Identidade e CPF do
outorgado juntamente com a procuração que lhe confira poderes para tratar
de assuntos pertinentes a cadastramento de fornecedores, licitações etc.,
procuração esta que poderá ser particular ou cartorial.
IV - Não será acatada documentação remetida via fax.
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Art. 9º. Serão indeferidas as inscrições no Cadastro da Prefeitura Municipal de
Barreirinhas dos interessados que apresentarem documentação incompleta,
vencida, rasurada, fotocópias reduzidas ou ilegíveis, bem como cujas linhas de
fornecimento e/ou serviços sejam incompatíveis com o seu objeto social.
Art. 10. Quando do indeferimento do pedido de inscrição no registro cadastral,
sua alteração ou cancelamento, caberá recurso à Comissão Central de Licitação
- CCL, no prazo de cinco (05) dias úteis contados do indeferimento.
Art. 11. Terá sua inscrição indeferida o interessado que, convocado a sanar
qualquer pendência, não o fizer no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do
recebimento da notificação por e-mail.
Art. 12. Os documentos constantes no processo cuja inscrição foi indeferida
permanecerão com a Comissão Central de Licitação - CCL por mais 15 (quinze)
dias consecutivos à disposição para recolhimento pelos interessados, mediante
a apresentação/devolução do protocolo.
Parágrafo Único - Vencido o prazo a que se refere caput, sem manifestação dos
interessados, a documentação será destruída.
Art. 13. O Certificado do Registro Cadastral – CRC, será emitido no prazo de até
5 (cinco) dias uteis a partir do recebimento da documentação completa pela
CCL.

a) É facultado ao cadastrado solicitar o cancelamento do Certificado de Registro
Cadastral. A solicitação de cancelamento deverá ser feita mediante formulário
“Requerimento” (Anexo 1), assinado pelo representante legal da empresa, com
justificativa(s) através de ofício, em papel timbrado da empresa, se assim lhe
convier, e mediante a devolução do Certificado originalmente emitido.
b) Em razão de fatos supervenientes só conhecidos após a emissão do
Certificado de Registro Cadastral, a Comissão Central de Licitação - CCL, poderá,
a qualquer tempo, cancelar o Certificado emitido, devendo o cancelamento ser
publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
Parágrafo Único: Não serão cobradas taxas ou emolumentos para quaisquer
dos serviços dispostos neste artigo.
Art. 15. Aplicam-se as disposições deste decreto à pessoa física no que couber.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHAS, Estado do Maranhão,
em 16 de junho de 2021, 199º ano da Independência e 132º ano da República.
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA
Prefeito Municipal

I - O CRC, solicitado via protocolo ou por via e-mail, será entregue, no horário
do atendimento externo, mediante:
a) Documento de identificação do portador e Protocolo de recebimento de
documentação; ou
b) Apresentação de Carta de Credenciamento, procuração particular ou
cartorial, ou ainda, por outro meio legitimo e legal escolhido pelo representante
da empresa, quando a documentação for acolhida via postal.
Art. 14. O Certificado de Registro Cadastral-CRC poderá sofrer alteração,
emissão de 2ª (segunda) via e cancelamento obedecendo às seguintes
disposições:
I - Alteração
a) É facultado ao cadastrado solicitar alterações de qualquer um dos dados
impressos no Certificado de Registro Cadastral. A alteração de dados cadastrais
deverá ser feita mediante formulário “Requerimento” (Anexo 1), assinado pelo
representante legal da empresa, com a juntada da documentação pertinente.
b) O novo Certificado de Registro Cadastral, contendo alterações deferidas pela
CCL, somente será processado e disponibilizado ao requerente mediante a
devolução do Certificado originalmente emitido.
II - Emissão de 2ª via
a) É facultado ao cadastrado solicitar a emissão de segunda via. A solicitação da
emissão de segunda via deverá ser feita mediante formulário “Requerimento”
(Anexo 1), assinado pelo representante legal da empresa, acompanhado de
justificativa(s) através de ofício, em papel timbrado da empresa.
b) A segunda via do Certificado de Registro Cadastral será emitida com os
mesmos dados do documento anterior exceto àqueles referentes à
documentação vencida, que deverá ser atualizada pelo interessado, mantendose, contudo, o prazo de validade do Certificado de Registro Cadastral original.
III – Cancelamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA
DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 1: Requerimento
REQUERIMENTO
À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000.
Pelo presente, encaminhamos para análise e verificação, a documentação exigida para:
Solicitação do CRC
Renovação do CRC
Alteração de dados do CRC

2ª Via do CRC

RAZÃO SOCIAL / NOME:
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA):
CNPJ / CPF N°:

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°:

DATA DE ABERTURA:

CAPITAL SOCIAL (R$):

NIRE / REG. ÚLTIMA ALTER. DO CONTRATO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°:
MICROEMPRESA/EPP (ART 3º, LC 123/06)?
SIM:
ME
EPP
NÃO
DATA DO REGISTRO:
CARTÓRIO
/
/
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO NA ENTIDADE:

ÓRGÃO COMPETENTE:
JUNTA COMERCIAL

ENTIDADE (FISCALIZADORA OU CLASSE):

ENDEREÇO COMPLETO:
BAIRRO:
EMPRESA FILIAL?
SIM
(DDD) TELEFONE N°:

CIDADE:

UF:

CNPJ DA EMPRESA MATRIZ Nº:
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 2: Declaração que o declarante não é servidor público do Município de Barreirinhas.
DECLARAÇÃO (PESSOA FÍSICA)
Eu, _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________, expedida pela _______________, em ____/____/____ e do CPF nº
_______________, residente e domiciliado na _______________, declaro, para os devidos fins, sob as penas da lei, que não sou servidor(a) da Administração
Pública Municipal de Barreirinhas/MA, não estando, portanto, enquadrado(a) no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro
impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública.
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
(Nome completo do declarante)
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 3: Declaração que titular/sócio/dirigente/responsável não é servidor público do Município de Barreirinhas/MA.
DECLARAÇÃO
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Declaramos, para os devidos fins, sob as penas da lei, que os sócios, gerente(s) ou responsável(is) técnico(s) da empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o
nº _______________, sediada na _______________, não são servidores da Administração Pública Municipal de Barreirinhas/MA, não estando, portanto,
enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a
Administração Pública
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Representante legal da empresa
(Carimbo de identificação ou nome completo)
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 4: Declaração que o empresário não é servidor público do Município de Barreirinhas/MA (Empresário)
MODELO DE DECLARAÇÃO
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA )
Eu, _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________, expedida pela _______________, em ____/____/____ e do CPF nº
_______________, residente e domiciliado na _______________, titular da empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, sediada na
_______________, declaro, para os devidos fins, sob as penas da lei, que não que não sou servidor(a) da Administração Pública Municipal de Barreirnhas/MA, não
estando, portanto, enquadrado(a) no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar
contrato com a Administração Pública.
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Empresário
(Carimbo de identificação ou nome completo)
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 5: Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, a empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o
nº _______________, sediada na _______________, não são que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Representante legal da empresa/empresário
(Carimbo de identificação ou nome completo)
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 058/2021
ANEXO 6: Declaração de Enquadramento
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
( EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
A empresa (razão social do licitante) com endereço na XXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX vem, pelo seu representante
legal infra-assinado, XXXXXXXXXXXX, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXXXXX e do CPF Nº XXXXXXXXX, DECLARA que a empresa está ENQUADRADA na
condição a seguir para fins de usufruto dos benefícios previsto na Lei Complementar n° 123/2006 e que não ultrapassou os limites de faturamento previsto no
art. 3° da referida lei.
Microempreendedor Individual - MEI;
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual n° 10.403/2015;
Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3°, § 4º, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
Normal.
____________ (___), de _____________ de ________
______________________________________
Representante legal da empresa/empresário
(Carimbo de identificação ou nome completo)
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