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Portaria SUPR n° SUPR 009/2015 
 

Regulamenta o credenciamento dos interessados para participar do 
Pregão na forma eletrônica, no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Barueri. 

 

LUCIANO JOSÉ BARREIROS, Secretário de Suprimentos, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,  

Considerando que o Decreto n° 5.940 de 19 de Outubro de 2006, normatizou o Pregão Presencial e 
Eletrônico no Município de Barueri; 

Considerando os esforços empreendidos pelo município no sentido de implantar o Pregão na forma 
eletrônica; 

Considerando que conforme o artigo 43 do referido decreto, cabe a esta Secretaria estabelecer 
normas e orientações complementares sobre a matéria regulada; 

Considerando que o artigo 25 do referido decreto exige o prévio credenciamento dos licitantes 
perante o provedor do sistema eletrônico, para participar da licitação na modalidade pregão 
eletrônico; 

Considerando por fim, que o Pregão Eletrônico é realizado em ambiente virtual; 

Resolve: 

1. Credenciamento é o ato administrativo pelo qual o interessado identifica-se perante a 
Administração, recebendo desta, a chave de identificação e senha pessoal e instransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico; 

2. Os interessados em obter o credenciamento para participação nos Pregões Eletrônicos, deverão 
realizar seu registro ou Cadastro On-line, pelo site do Portal de Compras Eletrônicas da Prefeitura de 
Barueri no link: https://servicos.barueri.sp.gov.br/compras/, e encaminhar a documentação abaixo 
relacionada, junto com a Confirmação de Cadastro On Line, obtida no endereço eletrônico. 

3. Os documentos abaixo relacionados deverão ser encaminhados por cópia autenticada, para o 
endereço Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, n° 240 – Jardim dos Camargos – Barueri – SP – 
CEP: 06410-080 – Secretaria de Suprimentos – Departamento Técnico de Licitações. 

3.1. Caso tenha interesse, a empresa poderá comparecer pessoalmente ao endereço supra, de 
segunda à sexta-feira, das 08:30 às 16:30 horas, portando a relação de documentos originais e cópias 
simples, que serão autenticadas pelo servidor municipal que as receber. 

4. Relação de Documentos: 

4.1. Da Regularidade Jurídica 

4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  
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4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;  

4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão 
competente, quando a atividade assim exigir.  

4.2. Da Regularidade do Representante 

4.2.1 Tratando-se de representante legal: 

4.2.1.1. Indicação do nome do representante legal, e documento oficial conforme subitem 4.1, ou 
outro instrumento de registro comercial, efetivado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura 

4.2.2. Tratando-se de procurador: 

4.2.2.1. Procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida do representante 
legal que o assina, da qual constem poderes específicos para credenciar e/ou representar na 
participação de licitações podendo formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento 
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada 
no subitem 4.1; 

4.2.3. O representante legal ou procurador deverá encaminhar ainda cópia autenticada de 
documento oficial com foto; 

4.3. Da Regularidade Fiscal 

4.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica – CNPJ; 

4.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

4.4. Dos demais documentos 

4.4.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita preferencialmente de 
acordo com o modelo sugerido no Anexo I desta Portaria.  

4.4.2. Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de suspensão 
temporária para licitar ou contratar com o Município de Barueri, nos termos do art. 87, incisos III e 
IV, da Lei nº 8.666/93, tampouco apenada com sanção de inidoneidade conforme modelo sugerido 
no Anexo II; 

5. O Cadastro On Line e credenciamento a que se refere esta Portaria, não substitui o Registro 
Cadastral, que continua vigente conforme Edital de Registro Cadastral Supr., que pode ser obtido 
através do endereço eletrônico:  
https://portal.barueri.sp.gov.br/secretarias/secretaria-suprimentos/licitacoes-suprimentos, ou 
solicitado através do e-mail: suprimentos.cadastro@barueri.sp.gov.br; 

6. As empresas que possuirem o CRC (Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de 
Barueri) em plena validade, e quiserem obter o credenciamento para participar dos Pregões 

https://portal.barueri.sp.gov.br/secretarias/secretaria-suprimentos/licitacoes-suprimentos
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Eletrônicos, poderão realizar o Cadastro On Line, e encaminhar a esta Secretaria, cópia do CRC, 
Confirmação do Cadastro On Line e os documentos referentes a Regularidade do Representante 
relacionados no subitem 4.2. desta Portaria. 

7. As empresas que porventura não possuam Certificado de Registro Cadastral, poderão solicitá-lo 
conjuntamente com o pedido de Credenciamento Eletrônico, observando para tanto o envio da 
documentação completa, aquela relacionada no Edital de Registro Cadastral n° 001/2015, e aquela 
solicitada na presente Portaria. 

8. A senha e chaves de acesso obtidas no Credenciamento Eletrônico, poderão ser utilizadas em 
qualquer Pregão Eletrônico, possuindo inicialmente validade de 01 (um) ano. 

8.1. Os requisitos para renovação da senha e chaves de acesso, serão estipulados oportunamente. 

8.2. Os cancelamentos só ocorrerão por solicitação do credenciado, que deverá ser encaminhado a 
esta Secretaria, ou ainda por aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar ou contratar 
com esta Administração após o devido processo administrativo, ou quando a empresa for declarada 
inidônea pelo Poder Público. 

9. A empresa que quiser realizar seu credenciamento e obter a senha e chave de acesso para 
participar de Pregão Eletrônico cujo edital já esteja publicado, deverá providenciar o protocolo 
(envio) dos documentos com antecedência mínima de 03 (três) dias, da data marcada para abertura 
da sessão eletrônica. 

10 – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

11 – Cumpra-se a presente Portaria. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, 28 DE AGOSTO DE 2015. 
 
 

LUCIANO JOSÉ BARREIROS 
Secretário de Suprimentos 
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ANEXO I – PORTARIA SUPR N°______ 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE   
 
 

(modelo sugerido) 
 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

no ato convocatório, que a empresa ________________________________ (denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ n° _______________________________, é  (    ) microempresa ou  (    ) 

empresa de pequeno porte (assinalar de acordo com o enquadramento), nos termos  previstos 

nos incisos I e II, §§ 1° e 2°, bem como não possuir quaisquer dos impedimentos constantes nos 

§§ 4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, para realizar o credenciamento para participar de 

Pregão na forma eletrônica, a ser realizado pelo Município de Barueri.  

 
 

Barueri, ____ /____ / 2018. 
 
 
  
 

Representante legal da empresa 
CPF nº .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo 
onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO II – PORTARIA SUPR N°_____ 

 
DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 87, III E IV DA LEI N° 8.666/93 

 
 
 
 
 
 
(modelo sugerido) 

 
 
 
 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ 

nº ________________, localizada na _________________________________, nesta data não 

está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação, nem impedida de 

contratar com o Município de Barueri, nos termos do artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93, 

tampouco apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

 
 
 

Barueri, ____ /____ / 2018. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo 

onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 


