
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 002 DE 03 DE MARÇO DE 2016 

      

 

 

 

Institui o Cadastro Municipal de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (CMEIS) e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO, no 

exercício das competências atribuídas artigos 31, 70 e 74, da Constituição Federal de 1988, 

art. 130, da Lei Orgânica do Município de Ariquemes/RO, e do art. 8°, da Lei Municipal n. 

1.427/2008; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 que 

dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 

atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira c/c com as sanções 

administrativas dispostas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 

1993; 

 

CONSIDERANDO a necessidade, no âmbito municipal, de consolidar a relação das 

empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito de restrição ao 

direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública; 

 

ESTABELECE 

 

Art. 1º Fica instituído o Cadastro Municipal de Empresas Inidôneas e Suspensas - 

CMEIS, banco de dados que tem por finalidade consolidar e divulgar a relação de empresas 

ou profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito restrição ao direito de 

participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

 

§ 1° O disposto no caput deste artigo abrange os órgãos da Administração Direta e 

Indireta, empresas de economia mista, empresas públicas ou aquelas pessoas jurídicas que 

sejam controladas pelo Município e tenham recursos oriundos do erário, bem como, o Poder 

Legislativo Municipal. 

 

§ 2° O CMEIS conterá o registro das seguintes sanções: 

  

I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, conforme disposto no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

conforme disposto no art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; 

III - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; 

IV - proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios e incentivos, 

conforme disposto no art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992; 

V - proibição de participar de licitações e de contratar com o Poder Público, conforme 

disposto no art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997; 



VI - declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União, conforme disposto 

no art. 46 da Lei nº 8.443, de 1993; e 

VII - outras sanções previstas em legislações específicas ou correlatas com efeitos 

previstos no caput do artigo 1º. 

  

Art. 2º O CMEIS tem a função de registrar, em banco de dados, mantido pela 

Procuradoria-Geral do Município, as informações negativas de pessoas jurídicas físicas que 

tiveram sanção aplicada após o devido processo administrativo, devendo conter, entre outras, 

as seguintes informações acerca das sanções: 

  

I - razão social e número de inscrição no CNPJ do apenado, no caso de pessoa jurídica, 

ou nome completo e número de inscrição no CPF do apenado, no caso de pessoa física; 

II - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da 

sanção; e 

III - tipo da sanção. 

  

§ 1° A data final de que trata o inciso II do caput ficará em aberto no caso de sanção 

cujo efeito limitador ou impeditivo dependa de reabilitação do apenado junto ao órgão ou 

entidade sancionadora e desde que não mais perdurem os motivos determinantes da punição. 

 

§ 2° Às informações devem ser disponibilizadas aos usuários via internet, pelo Portal 

da Prefeitura Municipal de Ariquemes, em linguagem simples e objetiva, devendo ser 

acessada sem qualquer restrição ou necessidade de uso de senhas. 

 

§ 3º A sanção, obrigatoriamente, deverá ser publicada em imprensa oficial, por força da 

Lei Municipal n. 1.578/10. 

  

Art. 3º O registro das sanções será excluído, automaticamente, pela Procuradoria-Geral 

do Município, depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador 

judicial ou administrativo. 

 

Art. 4º O Departamento de Tecnologia da Informação - DTI terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para estabelecer o Cadastro Municipal de Empresas Inidôneas e Suspensas – CMEIS no 

Portal da Prefeitura Municipal de Ariquemes. 

  

Art. 5º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

RENAN CARLOS RAMBO 

Controlador Geral 
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