
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000  
Tel: (075)3331-1421              C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 
E-mail: seabralicitacao@hotmail.com.br 
 

 

CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
 
 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, inscrita sob CNPJ nº 13.922.604/0001-
37, situada na Praça Benjamin Constant, 18, nesta cidade de Seabra, CERTIFICA o 
cadastramento da empresa CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, inscrita no CNPJ 
02.730.635/0001-70, com sede na Av. Januário Alves 275, Bairro Centro, Presidente 
Dutra – BA., CEP 44.930-000, junto a este Município, para participações em 
processos licitatórios, após apresentação dos documentos: HABILITAÇÃO FISCAL - 
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; Comprovante 
de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual; Comprovante de inscrição no 
Cadastro de Contribuintes Municipal; Certidão Conjunta de Tributos Federais e da 
Dívida Ativa da União; Certidão da Fazenda Estadual; Certidão da Fazenda 
Municipal; Certidão de Regularidade de contribuições previdenciárias (CND); 
Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida pelo TST. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-
FINANCEIRA: Balanço de Abertura (dentro do exercício) (registro na Junta 
Comercial); Balanço Patrimonial do último exercício social (registro na Junta 
Comercial); Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício social 
(registro na Junta Comercial); Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 
Judicial, expedida pelo distribuidor cível da Comarca onde está situada a matriz da 
pessoa jurídica. DECLARAÇÕES:(Não exigidas, devendo apresentar conforme 
edital). Nestes termos, pelo requerimento supracitado, declara, sob as penas da lei, 
de que a empresa não está punida com suspensão do direito de licitar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA - BA e seus órgãos supervisores, ou 
declaradas inidôneas por qualquer outro órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, estando todos dentro de 
suas respectivas validades, mediante art. 22, § 2º, da Lei 8.666/93. A empresa 
acima identificada, por meio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da 
lei, que fornece os seguintes materiais e/ou realiza os seguintes serviços, conforme 
Contrato Social e de acordo com os respectivos códigos integrantes do CNAE 
Fiscal e catálogo de Serviços e Materiais da Prefeitura Municipal de SEABRA – 
BA: 

CÓDIGOS 
DE 

SERVIÇOS 
/ CNAE 

FISCAL* 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  

Atos Administrativos
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43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.99-1-01 - Administração de obras  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriormente  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

* Os materiais/serviços ora relacionados são os constantes do CNAE Fiscal do Cartão do CNPJ, podendo a empresa exercer 
quaisquer atividades relacionadas no Contrato Social, ainda que por similaridade, nos termos da Legislação aplicável.  

  
A validade deste cadastro é de 90 (noventa) dias a partir da data da sua expedição. 
 
A respectiva validade não substitui os documentos e certidões que porventura 
estejam vencidas na época da realização de processo licitatório, devendo tais 
documentos ser apresentados válidos com o presente certificado. 
 
Seabra/BA, 23 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

ENILSON LÁZARO VIEIRA 
Coordenador de Compras e Licitações – Decreto 06/2019 
Presidente da Comissão de Licitação – Decreto 028/2021 
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