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INSTRUÇÃO NORMATIVA 

SCL No. 004/2015 - VERSA() 01.00 
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

I- DA FINALIDADE 

Cumpre esta Instrução Normativa, dentre outras finalidades, disciplinar os 

procedimentos para a manutenção do cadastro de fornecedores para realização 

de licitações de obras, compras de produtos e insumos e contratos de serviços 

para Prefeitura Municipal de João Neiva - ES, dispondo sobre as rotinas de 

trabalho e emissão do Certificado de Registro Cadastral -  CRC.  

II - DA ABRANGÊNCIA 

A presente Instrução Normativa abrange em especial o Departamento de 

Compras e todas as unidades da estrutura organizacional no âmbito do Poder 

Executivo Municipal.  

III  - DOS CONCEITOS 

Para efeito desta normativa consideram-se as seguintes terminologias: 

1. Cadastro de Fornecedores: processo de inscrição instituído pela 

8.666/93, que se admite pessoa jurídica como integrante do grupo de 

fornecedores cadastrados, concedendo-lhes para tanto o Certificado de 

Registro Cadastral  (CRC)  mediante apresentação da documentação exigida 

nesta instrução; 

2. Certificado de Registro Cadastral -  CRC:  documento que tem validade 

por 12 (doze) meses expedido pela Comissão Especial de Cadastro de 

Licitantes ao fornecedor que comprove a efetivação do cadastro; 

3. Comissão Permanente de Licitação: comissão criada pela 

Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os 

documentos e procedimentos relativos as licitações. 

IV - BASE LEGAL 

1. Constituição Federal de 1988; 

2. Lei Federal no 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos; 

3. Lei Complementar 123/2006; 
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4. Constituição Estadual; 

5. Lei Orgânica Municipal. 

V - DAS RESPONSABILIDADES 

1. Unidade Gestora 

1.1 Implementar esta Instrução normativa, mantendo-a atualizada, 

orientando as unidades executoras, supervisionando sua aplicação e 

divulgação; 

1.2 Realizar discussões técnicas com as unidades executoras e o órgão 

de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 

respectivos procedimentos de controle que devam ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão; 

1.3 Fornecer informações ao Departamento de Contabilidade e a 

Unidade Central de Controle Interno; 

2. Unidades Executoras 

2.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução 

Normativa, quanto à participação no processo de atualizações, 

fornecendo informações sobre alterações que se fizerem necessárias 

nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 

vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 

controle e o aumento da eficiência operacional; 

2.2 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários 

da unidade; 

2.3 Cumprir as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e 

informações; 

2.4 Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática de atos 

irregulares ou ilícitos, levando em consideração o termo prescrito na 

legislação municipal vigente para este fim; 
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2.5 Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, 

atitude de independência, serenidade e imparcialidade. 

3. Controladoria Geral Do Município 

3.1 Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao RPPS, 

propondo alterações nessa Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles; 

	

3.2 	Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução 

Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos 

pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

4. Da Secretaria Municipal de Administração: 

	

4.1 	Promover a divulgação da Instrução Normativa; 

4.2 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a 

unidade responsável pela coordenação do controle interno, para 

definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 

controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 

expansão; 

	

4.3 	Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a 

aplicação da Instrução Normativa. 

5. Do Secretário Municipal de Administração: 

5.1 Indicar os servidores responsáveis pela execução do cadastro de 

fornecedores; 

5.2 Acompanhar a execução dos trabalhos do servidor responsável pela 

realização dos cadastros, apontando falhas no procedimento e 

determinando correção; 

5.3 Realizar conferências periódicas nos procedimentos de cadastros de 

fornecedores; 

6. Da Comissão Permanente de Licitação: 

6.1 Realizar o prévio cadastramento dos fornecedores que irão 

participar de Licitação nos caso de contratação de serviço ou, 

fornecimento de materiais ou bens para a Prefeitura Municipal, 

principalmente na modalidade de Tomada de Prego; 
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6.2 Definir os dados e documentos a serem exigidos das empresas para 

fins de cadastramento, observando o disposto no  art.  27 da lei no 

8.666/93; 

6.3 Emitir relação de documentos de obtenção, por parte do 

interessado, tais como o pedido de cadastro e a relação dos 

documentos necessários; 

6.4 Emitir os procedimentos e condições para alteração, suspensão e 

cancelamento do registro cadastral, com definição dos documentos 

que deverão suportar estas operações, e de quem poderá autorizá-

las; 

6.5 Realizar a conferência de todos os documentos apresentados nos 

termos desta normativa; 

6.6 Gerar e analisar relatórios periádicos sobre as empresas que se 

encontram com o cadastro vencido, suspenso, cancelado ou outras 

situações, confrontando com os registros sobre a atuação dos 

licitantes no cumprimento de obrigações assumidas; 

6.7 Proceder o arquivamento dos Cadastros nos termos desta 

normativa. 

7. Do Presidente da Comissão Permanente de Licitação: 

7.1 	Emitir e assinar os Certificados de Registro Cadastral -  CRC;  

7.2 Presidir as reuniões da Comissão Permanente de Licitação; 

7.3 Verificar os documentos apresentados pelos interessados. 

VI - DOS PROCEDIMENTOS 

1. Protocolo 

1.1 As pessoas jurídicas interessadas deverão protocolar junto ao Setor 

de Protocolo da Prefeitura Municipal o pedido de cadastro e os 

documentos exigidos no item seguinte. 

2. Cadastramento dos fornecedores para licitação: 

2.1 A Comissão Permanente de Licitação deverá realizar um prévio 

cadastramento dos fornecedores para participar da Licitação nos 

casos de contratação de serviço ou, fornecimento de materiais ou 

bens para a Prefeitura Municipal; 

2.2 Os membros da Comissão Permanente de Licitação devem orientar 

os interessados quanto à apresentação dos documentos, os quais 
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devem seguir rigorosamente a ordem apresentada nesta instrução, 

sendo todos os documentos anexados ao pedido. 

3. No cadastramento dos fornecedores deverão constar os seguintes 

documentos: 

	

3.1 	Cópia autenticada: 

3.1.1 Contrato Social e alterações; 

3.1.2 Último Balanço Contábil; 

3.1.3 Inscrição Estadual; 

3.1.4  CRS  - FGTS; 

3.1.5 Certidão Negativa de Débito - INSS; 

3.1.6 Cartão do CNPJ; 

3.1.7 Certidão Negativa Débitos Relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Divida Ativa da União; 

3.1.8 Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 

3.1.9 Certidão Negativa de Tributos Federais; 

3.1.10 Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

3.1.11 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

3.1.12 Certidão de Falência e Concordata Recuperação Judicial; 

3.1.13 Atestado de Idoneidade Comercial (atestado por 03 (três) 

empresas idôneas), com vigência de 01(um) ano; 

3.1.14 Atestado de Idoneidade Financeira (atestado por 01 (uma) 

agência bancária), relativo ao ano de 2015. 

3.2 Em casos de empresas de Construção Civil: 

3.2.1 Atestado de Idoneidade Técnica (atestado por 03 (três) clientes 

idôneos); 

3.2.2 Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA. (Fornecido pelo 

CREA). 

	

3.3 	Em casos de produtos farmacêuticos, laboratoriais  etc.:  

3.3.1 Certidão de Regularidade emitido pelo órgão competente. 

3.4 Pagamento da TAXA (DAM - Documento de Arrecadação Municipal) 

junto ao Setor de Tributação desta municipalidade. 

3.5 0 cadastro de fornecedores deverá ser disponibilizado a quaisquer 

interessados, tendo a validade de 12(doze) meses, além de 

cadastrar e recadastrar sempre que for necessário. 
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3.6 Não será realizado cadastro de fornecedores que apresentarem 

certidões vencidas ou que deixarem de apresentar quaisquer um 

dos documentos exigidos nesta Instrução Normativa. 

3.7 Não será realizado cadastro de fornecedores que apresentarem 

cópias ilegíveis ou parciais e/ou documentos rasurados, amassados 

ou com borrões. 

3.8 A Comissão Permanente de Licitação deverá manter relatórios dos 

inscritos por data de emissão do  CRC,  para fins de controle interno 

contendo também no mínimo os seguintes dados: número do 

Processo, número do Cadastro, data de expedição, Razão Social, 

data de validade, telefone de contato. 

4. Da elaboração do Certificado de Registro Cadastral -  CRC:  

4.1 A Comissão Permanente de Licitação, após conferência de todos os 

documentos, emitirá o Certificado de Registro Cadastral -  CRC  em 

duas vias, contendo a data da emissão do cadastro, sendo uma 

entregue ao interessado e a outra anexada ao processo de 

cadastramento; 

4.2 Todas as certidões emitidas pela internet deverão ser consultadas 

por membro da Comissão para certificar-se da autenticidade das 

informações e, fazer constar a observação de que estas foram 

consultadas, bem como, se de alguma não foi possível realizar a 

consulta fazer constar o motivo; 

4.3 0  CRC  terá o prazo de validade do presente cadastro será de 12 

(doze) meses contados da data da emissão do  CRC,  havendo a 

necessidade de renová-lo ao findar este prazo; 

4.4 No  CRC  ainda deverá constar a Razão Social do cadastro, número 

do CNPJ, endereço, ramo de atividade. 

VII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto â Controladoria Geral do Município que, por sua 

vez, por meio de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de 

seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura 

organizacional. 
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2 Todos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir as 

determinações e atender aos dispositivos constantes nesta Instrução 

Normativa. 0 servidor público que descumprir as disposições desta 

Instrução Normativa ficará sujeito .6 responsabilização administrativa. 

3 A Controladoria Geral do Município, por meio de procedimentos de 

controle, conforme programação anual e por meio do método de 

amostragem, aferirá a fiel observância dos dispositivos desta Instrução 

Normativa por parte das diversas Unidades da Estrutura Organizacional. 

4 A Comissão Permanente de Licitação deverá ser nomeada por Portaria do 

Poder Executivo em obediência ao artigo 51 da Lei no. 8666, de 21 de 

junho de 1993, e alterações posteriores, no inicio de cada ano. 

5 Esta instrução normativa visa aumentar a interatividade no relacionamento 

com seus prestadores de serviços e fornecedores através da padronização 

e normatização das solicitações para participar de Licitação. 

6 No decorrer dos trabalhos poderão surgir demais competências que 

poderão ser resolvidas junto à Controladoria Geral do Município. 

7 Pertence também a esta Instrução Normativa os anexos: ANEXO I - 

Certificado de Registro Cadastral -  CRC  e o ANEXO II - Cadastro de 

Fornecedor. 

8 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

CADASTRO DE FORNECEDOR 

Empresa: 	  

	 Endereço: 	  

	 Cidade: 	 

	 Estado: 	  

CEP.: 	 Fone: 	 Fax: 	  

CNPJ: 	  

Inscrição Estadual: 	  

Email: 	  

Natureza das Atividades: 	  

Capital Social: 	  

Proprietário ou Representante Legal: 	  

CPF: 	  

Endereço: 	  

Fone: 	Celular: 	  

Fax: 	  

E-mail: 	  

DOCUMENTOS: 

Cópia autenticada do (a): 

• Contrato Social e alterações 

• Último Balanço Contábil 

• Inscrição Estadual 

• CRS  - FGTS 

• Certidão Negativa de Débitos - INSS 

• Cartão do CNPJ 

• Certidão Negativa Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da 

União 

• Certidão Negativa de Tributos Estaduais 

• Certidão Negativa de Tributos Federais 

• Certidão Negativa de Tributos Municipais 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

•Certidão de Falência e Concordata Recuperação Judicial 

• Atestado de Idoneidade Comercial (atestado por 03 (três) empresas idôneas), com vigência 

de 01(um) ano. 
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• Atestado de Idoneidade Financeira (atestado por 01 (uma) agência bancária), relativo ao 

ano de 2015. 

EM CASOS DE EMPRESAS DE CONSTRUCAO CIVIL:  

• Atestado de Idoneidade Técnica (atestado por 03 (três) clientes idôneos) 

• Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA. (Fornecido pelo CREA). 

EM CASOS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LABORATORIAIS,  ETC:  

• Certidão de Regularidade emitido pelo órgão competente. 

• Pagamento da TAXA (DAM - Documento de arrecadação municipal) junto ao setor 

de tributação desta municipalidade. 

DOCUMENTOS PARA RENOVACAO  

• Última alteração Contratual 

• Último Balanço Contábil 

• CRS  - FGTS 

• Certidão Negativa de Débitos - INSS 

• Cartão do CNPJ 

• Certidão Negativa Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da 

União 

• Certidão Negativa de Tributos Estaduais 

• Certidão Negativa de Tributos Federais 

• Certidão Negativa de Tributos Municipais 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

•Certidão de Falência e Concordata Recuperação Judicial 

• Atestado de Idoneidade Comercial (atestado por 03 (três) empresas idôneas), com vigência 

de 01(um) ano. 

• Atestado de Idoneidade Financeira (atestado por 01 (uma) agência bancária), relativo ao 

ano em curso. 

	  de 	 ,de 	  

Assinatura/ Nome 
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