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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 015/2017 - CMA/ES 
 
 

Aprova a Instrução Normativa SCL 
001/2017 que dispõe sobre a Orientação 
para Cadastramento de Fornecedores e 
Prestadores de serviços interessados em 
negociar diretamente ou participar dos 
processos licitatórios no âmbito da Câmara 
Municipal e dá outras providências.  

 
 

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 15, inciso IX, do Regimento 
Interno, promulga o seguinte: 

 
CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Municipal n° 3.289, de 20 de novembro de 
2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Alegre e a 
Resolução Legislativa 012/2010 da Câmara Municipal, objetivando a sua 
operacionalização no âmbito do Poder Legislativo. 
 

DECRETO LEGISLATIVO: 
 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SCL 001/2017 dispondo sobre a 
Orientação para Cadastramento de Fornecedores e Prestadores de serviços 
interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios no âmbito 
da Câmara Municipal e dá outras providências, bem como sua divulgação obedecerão 
aos critérios de formatação definidos na IN SCI 001/2017. 

 
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 
   Alegre (ES), 04 de Maio de 2017. 
 
 
 

_______________________________ 
EMERSON GOMES ALVES 

Presidente 
 
 
 

________________________________ 
CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA 

Controladora Interna CMA 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº. 001/2017 
 

O conteúdo desta Instrução 
Normativa foi levado ao 
conhecimento do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Alegre em: 

....../....../......... 
 

_____________________________ 
Assinatura 

 
Versão: 01 
Ato de Aprovação: Decreto Legislativo 015/2017 
Aprovado em: ___/___/_____ 
Unidade Responsável: Controle Interno da Câmara Municipal de Alegre 
 
FINALIDADE 
 
A presente instrução normativa tem por finalidade padronizar o procedimento 
cadastramento de pessoas físicas e jurídicas interessadas em contratar, inclusive 
participar dos procedimentos licitatórios, com o Poder Legislativo Municipal de Alegre, 
criando um banco de dados que propiciará informações com vistas a tornar as 
contratações mais vantajosas e transparentes, padronizar e desburocratizar 
procedimentos e acompanhar o desempenho dos fornecedores e prestadores de serviços 
cadastrados. 
 
ABRANGÊNCIA 
 
Abrangem o Setor de Compras e demais setores administrativos da estrutura 
organizacional da Câmara Municipal de Alegre/ES. 
 
BASE LEGAL 
 
O fundamento jurídico desta Instrução Normativa encontra respaldo na Constituição 
Federal e no artigo 34 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
DO CADASTRAMENTO 
 
O cadastramento na Câmara Municipal de Alegre far-se-á mediante solicitação do 
interessado, através de um requerimento que deve ser protocolizado no Protocolo 
Central da Câmara Municipal. 
 
Os bens ou serviços integrantes da linha de fornecimento devem ser compatíveis com o 
objeto comercial indicado no contrato social ou estatuto. 
 
Para solicitação de Certificado de Registro Cadastral (CRC), o interessado deverá 
protocolizar o pedido, acompanhado da documentação relacionada no item seguinte a 
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esse. O Certificado de Registro Cadastral (CRC) poderá ser requerido e processado em 
qualquer época do ano. 
 
DOS DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO 
 
O interessado deverá apresentar requerimento, acompanhado dos documentos abaixo 
relacionados: 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
Será requerida como apresentação de documentos comprobatórios de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômica  financeira, 
os seguintes documentos: 
 
Habilitação Jurídica 
 

a) Cédula de identidade do(s) sócio(s); 
b) Registro comercial caso empresa individual; 
c) Contrato social e alterações quando houver; 
d) Estatuto em caso de sociedade civil comprova da diretoria em exercício; 

 
Regularidade Fiscal 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Inscrição estadual, quando houver; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal; 
d) Prova de regularidade relativa a seguridade social: Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

 
Qualificação Técnica para Obras e Serviços de Engenharia 
 

a) Registro ou inscrição jurídica e física na entidade profissional competente; 
b) Atestados de firmas ou empresas para quem tenha realizado obras e/ ou 

serviços, devidamente registrados na entidade profissional competente 
acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico em nome do profissional 
competente; 

c) Comprovação de possuir em seu quadro técnico Engenheiro responsável pela 
execução e acompanhamento dos serviços. 

 
Qualificação Econômico-Financeira 
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social 
registrados na junta comercial. Observação: as empresas recém constituídas no 
curso do exercício social podem apresentar seu balanço de abertura e 
constituição. 
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b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor na sede 
da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. 

 
PARA PESSOA FÍSICA  
 
Será requerida como apresentação dos documentos comprobatórios: RG, CPF, 
comprovante de residência e regularidade fiscal. 
 
DO PROCEDIMENTO 
 
O cadastramento será iniciado com o recebimento de cópia dos documentos do 
fornecedor e correspondente entrega no protocolo da Câmara Municipal. As certidões, 
certificados de regularidade e outros documentos assemelhados que, por sua natureza, 
dependem de renovação periódica serão aceitos se dentro do prazo de sua validade. 
 

 Não havendo indicação expressa do prazo de validade, o mesmo corresponderá 
a sessenta dias, a contar da data de sua expedição, devendo o interessado 
manter os documentos devidamente atualizados, sob pena de invalidação do 
cadastro. 

 
Pedidos de inclusão com falta de documentos, com prazo de validade vencido, ilegíveis 
e/ou com rasuras não serão apreciados pelo Setor de Compras, cabendo ao 
interessado, regularizar as inconformidades, o mais brevemente possível após ser 
solicitado por este setor. 
 
O cadastramento, suas alterações, inclusão e renovações serão avaliadas com base na 
documentação apresentada pelo fornecedor e analisada dentro dos parâmetros 
seguintes: 
 

I. Habilitação jurídica;  
II. Regularidade Fiscal; 

III. Qualificação Técnica; 
IV. Qualificação Econômico-financeira. 

 
O requerente que, em razão de sua natureza, estiver sujeito ao atendimento de outros 
requisitos previstos em lei ou regulamento, deverá ser atendido mediante a 
apresentação de documentação complementar estabelecida em cada instrumento 
convocatório de licitação. 
 
As pessoas jurídicas e físicas, que tiverem sua solicitação e documentação aprovada 
receberão o Certificado de Registro Cadastral (CRC). 
 
A documentação apresentada pelo fornecedor para registro na Câmara Municipal 
constituirá Processo Administrativo, que depois de cumprido o seu objeto, será mantido 
no Setor de Licitação, por 05 (cinco) anos. 
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DA EMISSAO 
 
O Certificado de Registro Cadastral (CRC) da pessoa jurídica e o Certificado de 
Registro de Pessoa Física (CRPF) da pessoa física será entregue no prazo de até 05 
dias, após a data em que foi protocolado.  
 
DA RENOVAÇÃO 
 
Findo o prazo de validade do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a empresa deverá 
apresentar, para ratificar sua condição de regularidade, toda a documentação, que já foi 
solicitada para Cadastro. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os interessados deverão apresentar todos os documentos relacionados nos itens acima 
em original, no caso de emitidos via internet, ou por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório, publicação em órgão de impressa oficial ou, ainda, por 
autenticação de servidor do Setor de Compras e Licitação da CMA, sob pena de ser 
rejeitado o pedido de Cadastro Registral. 
 
O Certificados de Registro Cadastral deverão ser analisados e emitidos através da 
Comissão Permanente de Licitação na pessoa de seu Presidente. 
 
Alegre (ES), 04 de Maio de 2017. 
 
 
 

 
 

________________________________ 
CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA 

Controladora Interna CMA 
 

 
 
 

 


