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DECRETO Nº 929, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 

     “Dá nova redação ao Cadastro  de  
Fornecedores  do  Município”. 

 
O  Prefeito  Municipal  de  Quitandinha,  Estado  do  Paraná,  no  uso das  suas  

atribuições,  e  em  cumprimento  ao  disposto  no  art. 34,  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  
junho  de  1993,   

D E C R E T A 
 
Art. 1º. O Cadastro  de  Fornecedores do Município, que constitui de pessoas jurídicas 

e pessoas físicas que fornecem  bens  e prestam serviços  e  executam  obras  e  serviços  de  
engenharia. 

Parágrafo único. O   Cadastro  de  Fornecedores do Município é necessário para a 
participação em licitações, quando exigidas, e para consulta do poder público. 

 
Art. 2º.  A  inscrição  no  Cadastro  de  Fornecedores,  pelos  interessados, será  feita  

mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,  que  deverão ser atualizados 
conforme o vencimento de cada tipo de documento: 

I - Ato constitutivo  e  suas   alterações, quando houver; 
II – Comprovante  de  que  dispõe  de  profissional técnico  habilitado  para exercer,    

desempenhar e ser o responsável técnico do ramo  de  atividade da empresa, quando exigido 
por lei; 

III - Cópia  da  inscrição  no  Cadastro  Nacional  Pessoas  Jurídicas  - CNPJ; 
IV - Balanço  do  último  exercício  financeiro; 
V - Atestado  de  idoneidade  econômico-financeira; 
VI - Certidão  negativa  de  falência,  concordata  ou recuperação judicial, emitido pelo 

Cartório Distribuidor da sede da empresa;  
VII - Certidão Negativa de protesto, expedida pelo respectivo Cartório da  sede  da  

empresa; 
VIII -  Certidão  negativa  de  débitos  com  a  Fazenda  Pública  Federal (incluindo as 

contribuições previdenciárias), Estadual  e  Municipal, da sede da empresa e deste Município;  
IX -  Certidão  negativa  de  débitos  do Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço – 

FGTS; e 
X  - Certidão negativa de débitos com a Justiça Trabalhista. 
Parágrafo único. Em  se  tratando  de  pessoa  física  prestadora  de  serviço,  a  

inscrição  será  feita  mediante  a  apresentação  de: 
I –  Cópia  autenticada  da  cédula  de  identidade  civil  e/ou  profissional; 
II - Certidão  negativa  penal/criminal expedida  pelo Cartório Distribuidor da  Comarca  

do  seu  domicílio; 
III - Certidão  negativa  da  fazenda  federal  e  municipal,  sendo  esta  do domicílio  

do  interessado e deste Município;   
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V - Se  prestador  de  serviço  com  profissão  regulamentada,  declaração/certidão  do  
órgão  de  classe  informado  sobre  sua  situação profissional. 

 
 Art. 3º.  Os  pedidos  de  inscrição  no  Cadastro  de  Fornecedores  será apreciado  e  

aprovado  pela  Comissão  Municipal  de  Licitações,  com  recurso  ao Prefeito  Municipal. 
 
Art. 4º.  O  Cadastro  de  Fornecedores  será  organizado,  atualizado  e  mantido  pela  

Comissão  Municipal  de  Licitações. 
 
Art. 5º. O Castrado de Fornecedores terá validade de 6 (seis) meses, sendo que o 

Certificado deverá constar os respectivos documentos com a indicação da data de emissão de 
cada um e a data de validade dos mesmos, quando o documento indicar a data de vencimento.  

 
Art. 6º.  Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando o Decreto 27, de 28 de 

março de 2001. 
 
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Quitandinha, em 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

Marcio Neri de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 


