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DECRETO Nº 3.245, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

DISPÕE sobre a organização, manutenção e 
funcionamento do Cadastro de Fornecedores 
da Prefeitura de Manaus, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelos artigos 80, inc. VIII, e 128, inc. I, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 115 da Lei Federal nº 

8.666, de 23 de junho de 1993; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12 da Lei nº 1.975, de 

29 de abril de 2015, que criou na estrutura da Secretaria Municipal de 
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF a 
Unidade Gestora de Compras Municipais que, dentre outras competências, 
irá instituir e gerenciar o cadastro de fornecedores no Município; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2015/16568/16596/04674, 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º O Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de 
Manaus – CFPM, instituído nos moldes dos artigos 34 a 37 da Lei 
Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, constitui-se de registro 
cadastral dos interessados em participar de certames licitatórios 
inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo e órgãos e entidades de outras 
esferas que, expressamente, a ele aderirem. 

 
§ 1º O cadastramento é destinado à qualificação e à 

habilitação dos fornecedores em licitações pertinentes à aquisição de 
bens, prestação de serviços, realização de obras, alienações e locações, 
considerando a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a regularidade 
fiscal e a qualificação econômica. 

 
§ 2º Excetuam-se das exigências para cadastramento no 

CFPM as comprovações da qualificação financeira relativas à 
comprovação de índices financeiros de desempenho do interessado, as 
quais somente serão demandadas quando da realização de 
procedimentos licitatórios. 

 
§ 3º No caso de compras diretas, será adotado Cadastro 

Simplificado conforme normas a serem estabelecidas em ato do 
Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno. 

 
§ 4º O registro no CFPM ficará disponível aos interessados 

que requererem sua inclusão. 
 
Art. 2º Os órgãos e as entidades do Município, bem como 

os demais de outras esferas que optarem pela utilização do CFPM, ficam 
obrigados à adoção dos procedimentos estabelecidos neste Decreto, 
visando a otimização da sistemática de compras da Administração 
Pública Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DO REGISTRO CADASTRAL 

 
Seção I 

Do Pedido de Inscrição 

 
Art. 3º A inscrição no CFPM será requerida via Internet no 

endereço eletrônico http://compras.manaus.am.gov.br, com a posterior 
apresentação física de documentos comprobatórios da habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal discriminados em norma específica a ser editada, 
definindo a forma e condições de apresentação. 

§ 1º O requerente que, em razão de sua natureza, estiver 
sujeito ao atendimento de outros requisitos previstos em lei ou regulamento, 
deverá atendê-los mediante a apresentação de documentação complementar 
estabelecida em cada instrumento convocatório de licitação. 

 
§ 2º A documentação deverá ser entregue no protocolo da 

SEMEF ou pelos Correios por meio de correspondência registrada com 
recibo de entrega. 

 
§ 3º Os bens ou serviços integrantes da linha de 

fornecimento informada, a qual identificará o requerente fornecedor 
através de um código, devem ser compatíveis com o objeto comercial 
indicado no contrato social e alterações ou estatuto. 

 
Art. 4º As certidões, certificados de regularidade e outros 

documentos assemelhados que, por sua natureza, dependem de 
renovação periódica serão aceitos dentro do prazo de sua validade, 
acompanhados da folha de requerimento disponível no site. 

 
Parágrafo único. Não havendo indicação expressa o 

prazo de validade corresponderá a noventa dias a contar da data de sua 
expedição, devendo o interessado manter os documentos devidamente 
atualizados, sob pena de inabilitação nos procedimentos licitatórios. 

 
Art. 5º As sociedades anônimas regidas pela Lei Federal nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais sociedades empresariais, a 
cada encerramento de exercício social, devem apresentar, no prazo máximo 
de 120 (cento e vinte) dias, o balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis respectivas, conforme dispõe o art. 1.078 da Lei Federal nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro. 

 
Art. 6º As certidões emitidas pelos cartórios de distribuição 

serão atualizadas quando da renovação do certificado de cadastramento, 
sendo de exclusiva responsabilidade do cadastrado a comunicação de 
evento superveniente que possa desconstituir o conteúdo do certificado. 

 
Art. 7º As empresas estrangeiras que não tenham filial ou 

representante legal no país devem atender, nas concorrências 
internacionais, às exigências mediante apresentação de documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos 
por tradutor juramentado. 

 
Parágrafo único. O registro no CFPM fica condicionado à 

comprovação de que a empresa estrangeira tem representante legal no 
Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa e judicialmente. 

 
Art. 8º A inclusão ou alteração de condição ou qualificação 

registrada no cadastro ou a renovação da inscrição no CFPM será requerida 
à SEMEF através da Divisão de Cadastro de Fornecedores da Unidade 
Gestora de Compras Municipais – UGCM, assim como a inclusão, exclusão 
ou alteração de dados de seus representantes e as correspondentes linhas 
de fornecimento, referidas no § 3° do art. 3° deste Decreto. 
 

Art. 9º A documentação apresentada pelo fornecedor para 
registro no CFPM constituirá processo administrativo que, após cumprido 
o seu objeto, será mantido em arquivo próprio. 

 
Seção II 

Da Avaliação da Documentação 
 

Art. 10. O cadastramento, suas alterações e renovações 
serão processadas com base na documentação apresentada pelo 
fornecedor e analisada dentro dos seguintes critérios: 

 
I – habilitação jurídica: exame da prova da habilitação 

jurídica correspondente à comprovação de existência de capacidade de 
fato e da legitimidade para exercício das faculdades jurídicas; 

 
II – qualificação técnica: exame da prova de aptidão para 

desempenho do objeto constante do seu contrato social, mediante a 
verificação de regularidade perante a entidade profissional competente, 
quando for o caso, como também de que possui experiência, além de 
instalações, aparelhamento e pessoal adequado e disponível para registro na 
linha de fornecimento requerida; 
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III – qualificação econômica: verificação da capacidade 
para assumir encargos financeiros decorrentes de obrigações futuras, 
mediante aferição da boa situação financeira da empresa; 

 
IV – regularidade fiscal: verificação da situação fiscal do 

interessado perante os cadastros específicos de CPF, CNPJ e Receita 
Federal, Estadual ou Municipal, e exame da regularidade dos 
recolhimentos das obrigações tributárias, conforme sua natureza, e o 
recolhimento dos encargos sociais referentes ao FGTS e à Seguridade 
Social. 

 
§ 1º Não será efetivado pedido de inscrição com falta de 

documentos e, se eventualmente aceito, não será apreciado pela Divisão 
de Cadastro de Fornecedores, cabendo ao interessado, completar a 
documentação ou substituir os documentos com prazo de validade 
vencido. 

 
§ 2º Em qualquer fase do cadastramento poderá ser 

promovida diligência destinada a esclarecer e ou complementar a 
instrução do processo, especialmente no que concerne à verificação de 
veracidade das informações prestadas para efeito de atendimento das 
exigências previstas no caput deste artigo. 

 
§ 3º A aprovação de cadastro implica o encaminhamento 

do processo à autoridade competente, que terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento, para homologar a aprovação. 

 
CAPÍTULO III 

DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
 

Seção I 
Da Emissão 

 
Art. 11. O Certificado de Registro no CFPM será entregue 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar das seguintes situações: 
 
I – da data do protocolo de entrada do pedido na Divisão 

de Cadastro de Fornecedores da UGCM; 
 
II – da data do atendimento de exigência feita pela equipe 

de Cadastro; ou 
 
III – da data do recebimento da documentação através dos 

Correios. 
 
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá, 

justificadamente, ser prorrogado por igual período. 
 

§ 2º A partir do 5º (quinto) dia, após a entrega do pedido de 
inscrição, o interessado deve comparecer à Divisão de Cadastro de 
fornecedores da UGCM, para retirar o seu Certificado de Registro 
Cadastral – CRC. 

 
Art. 12. O Certificado de Registro no CFPM tem validade 

de até 12 (doze) meses, a contar da data de sua expedição. 

 
Seção II 

Da Renovação 

 
Art. 13. A renovação do Certificado de Registro no CFPM 

poderá ser requerida anualmente, mediante pedido do fornecedor 
cadastrado. 

 
Parágrafo único. Findo o prazo de validade do Certificado 

de Registro sem que tenha sido requerido a sua renovação, o registro 
será automaticamente suspenso com o bloqueio do login de acesso ao 
sistema. 

 
Art. 14. Para renovação do registro no CFPM, o 

cadastrado deverá apresentar, para ratificar sua condição de 
regularidade, a seguinte documentação comprobatória: 

 
I – alterações ocorridas no contrato social ou estatuto, bem 

como prova de recondução ou mudanças dos representantes legais, se 
for o caso; 

II – certidões relativas à regularidade fiscal exigidas no 
cadastramento; 

 
III – último balanço e demonstração de lucros e perdas, 

para confirmação da sua qualificação econômico-financeira; 
 
IV – atestados de desempenho, após seu cadastramento, 

e outros documentos no caso de alteração de linhas de fornecimento ou 
outros dados constantes do certificado de inscrição. 

 
CAPÍTULO IV 

DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 

Seção I 
Da Suspensão 

 
Art. 15. Será suspenso o fornecedor registrado no CFPM 

que: 
 
I – não tiver recolhido multa imposta por: 
 
a) atraso na entrega de material ou prestação de serviços; 
 
b) descumprimento de pedido baseado em proposta 

aceita; 
 
II – não atender a convite para prestar caução ou assinar 

contrato ou instrumento equivalente, inclusive Atas de Registro de 
Preços; 

 
III – dissolver, liquidar e falir; 
 
IV – for declarado suspenso e impedido de transacionar 

com órgão ou entidade da Administração Publica Municipal; 
 
V – for declarado inidôneo para transacionar com a 

administração pública, em qualquer instância governamental. 
 
§ 1º O período de suspensão relativos aos incisos I e II 

deste artigo será de 1 (um) ano; 
 
§ 2º O período de suspensão relativo aos incisos IV e V 

deste artigo dependerá do motivo pelo qual o fornecedor foi declarado 
impedido, conforme decisão do órgão ou entidade executor da punição; 

 
§ 3º O cadastro não terá sua inscrição renovada enquanto 

estiver inadimplente com órgão ou entidade da Administração Pública. 
 

Art. 16. É facultado a terceiro, conhecedor de fatos que 
afetem o registro, impugnar, total ou parcialmente e a qualquer tempo o 
mesmo, sem efeito suspensivo, mediante petição escrita e fundamentada 
em que serão indicadas e justificadas as razões da impugnação. 

 
Seção II 

Dos Recursos 

 
Art. 17. Dos atos do responsável pelo cadastramento no 

CFPM cabe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da emissão do 
Certificado de Registro Cadastral: 

 
I – recurso, nos casos de indeferimento, alteração ou 

cancelamento do registro, interposto pelo interessado; 
 
II – representação, no caso de cadastramento ou sua 

alteração, interposta por outros interessados. 
 
§ 1º A ocorrência de interposição de recurso ou de 

representação será publicada na imprensa oficial para ciência de outros 
interessados, que poderão impugnar no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
§ 2º O recurso ou representação deve ser dirigido ao 

Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno, que poderá reconsiderar o ato do responsável pelo 
cadastramento ou confirmá-lo, devidamente informado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento da petição. 
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Seção III 
Das Penalidades 

 
Art. 18. Conforme a infração cometida pelo fornecedor 

cadastrado, poderá ser aplicada sanção administrativa, a saber: 
 
I – advertência por escrito; 
 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório 

ou no contrato; 
 
III – suspensão temporária em âmbito municipal, por até 2 

(dois) anos, abrangendo todos os órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta; 

 
IV – Declaração de Inidoneidade. 
 
Art. 19. A aplicação de penalidade será antecedida de 

notificação ao fornecedor faltoso, constando o fundamento legal da 
punição, e será comunicada por escrito e publicada na imprensa oficial, 
quando couber. 

 
§ 1º O fornecedor notificado sobre a aplicação da 

penalidade terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa em recurso 
dirigido à autoridade competente para aplicar a penalidade. 

 
§ 2º A publicação do ato de penalidade somente poderá 

ocorrer depois de decorrido o prazo para o fornecedor apresentar a 
defesa e, no caso de apresentação de recurso, após sua apreciação. 

 
§ 3º As irregularidades de caráter comercial ou técnico, 

sujeitas a penalidades serão obrigatoriamente registradas no CFPM. 
 
§ 4º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal 

são obrigados a comunicar, até 5 (cinco) dias da ocorrência ou da 
publicação de penalidade, ao Secretário da SEMEF a ocorrência de 
inadimplementos por parte dos fornecedores cadastrados no CFPM. 

 
Art. 20. São competentes para aplicar penalidades a 

fornecedores cadastrados ou não no CFPM os ordenadores de despesa 
e o Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e 
Controle Interno. 

 
Art. 21. A aplicação das sanções de suspensão em âmbito 

municipal e de declaração de inidoneidade em qualquer das três esferas 
governamentais implica a inativação do registro no CFPM e o 
impedimento de o fornecedor relacionar-se comercialmente com a 
Administração Pública Municipal. 
 

Art. 22. Decorrido o prazo de cumprimento da penalidade 
ou comprovado que cessaram os motivos que a impuseram, o 
cadastrado poderá ser reabilitado. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 23. O servidor responsável pelo recebimento da 

documentação destinada ao cadastramento de fornecedor no CFPM fará 
uma análise prévia da documentação exigida atentando-se para as vias 
originais e cópias autenticadas por cartório competente, observando o 
disposto no § 1º do art. 10 deste Decreto. 

 
Art. 24. Nos certames licitatórios, para fins de sua 

habilitação nos termos dos artigos 27 a 32 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, bem como da dispensa ou inexigibilidade de licitação, será 
consultado o CFPM com vistas a instruir o respectivo processo 
relativamente à situação do licitante ou contratado. 

 
Art. 25. Os dados de um fornecedor não poderão ser 

repassados a outrem nem a órgão ou entidade que não seja usuário do 
CFPM, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Art. 26. O setor de Cadastro será constituído por, no 

mínimo, três servidores que integram a Unidade Gestora de Compras 
Municipais – UGCM constante da estrutura organizacional da SEMEF. 

Parágrafo único. Os servidores do setor de Cadastro de 
Fornecedores são os responsáveis pela verificação da validade e da 
veracidade das informações e dos dados inseridos no CFPM, cumprindo-
lhe responder pelas incorreções e insubsistências e apuração 
administrativa das ocorrências, inclusive no tocante a eventuais prejuízos 
causados ao fornecedor, quando comprovadamente os der causa. 

 
Art. 27. Compete ao Secretário da SEMEF, ou servidor por 

ele designado, solicitar o cancelamento de senhas dos servidores 
credenciados para operar o sistema de Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura de Manaus, sempre que necessário, sendo obrigatório nos 
casos de transferência, remoção ou aposentadoria. 

 
Art. 28. Os itens de material e serviços em que os 

fornecedores poderão se habilitar em seu cadastramento no CFPM 
estão disponíveis no Catálogo de Materiais e Serviços do Município. 

 
Parágrafo único. O fornecedor cadastrado poderá 

requerer, a qualquer tempo, a atualização dos itens em que se encontra 
classificado. 

 
Art. 29. Fica o Secretário da SEMEF autorizado a editar 

normas complementares, objetivando o cumprimento das disposições 
deste Decreto. 

 
Art. 30. Revogadas as disposições em contrário, em 

especial o Decreto nº 3.009, de 26 de janeiro de 2015, este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 28 de dezembro de 2015. 

 
 

 
DECRETO Nº 3.246, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
DISPÕE sobre o Sistema de Registro de 
Preços previsto no art. 15 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe conferem os artigos 80, inc. VIII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei Federal  

n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei Federal n. 10.520, 
de 17 de julho de 2002; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2015/16568/16596/04674, 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, 

quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito 
da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional e 
demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 


