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CENTRAL DE CADASTRAMENTO ELETRÔNICO DE FORNECEDORES DA ELETROBRAS
ELETRONORTE – CECADE
O CECADE é um sistema que foi desenvolvido em plataforma web, que viabiliza o autosserviço de
cadastramento de fornecedores de materiais e serviços para Eletrobras Eletronorte.
A inscrição no CECADE poderá ser efetuada no Portal de Compras da Eletrobras Eletronorte, no
endereço: https://ps.eletronorte.gov.br/irj/portal/fornecedor, por meio de login e senha.
No CECADE o interessado poderá realizar a sua inscrição no sistema de cadastramento, atualizar e
consultar os seus dados cadastrais.
Para o primeiro acesso ao CECADE, os interessados já cadastrados na Eletrobras Eletronorte receberão
mensagem eletrônica contendo o login e senha a serem utilizados.
Os interessados ainda não cadastrados na Eletrobras Eletronorte deverão acessar o CECADE utilizando
como login o CNPJ e criar a própria senha. Anexo 01
Para efetuar a inscrição no CECADE, o OBJETIVO SOCIAL do interessado deverá ser compatível com os
objetos das licitações de uma empresa geradora e transmissora de energia elétrica, não sendo
cadastradas empresas com objetivo social divergente do interesse/finalidade da ELETROBRAS
ELETRONORTE.
Para processar a inscrição cadastral no CECADE o interessado deverá dispor de toda a documentação
requerida para cadastramento e citada abaixo, para o perfeito preenchimento das informações
solicitadas.
Os documentos cadastrais não serão mais enviados para arquivamento na Eletrobras Eletronorte, os
mesmos deverão ser digitalizados, salvos em PDF em tamanho reduzido e anexados ao CECADE, para
arquivamento eletrônico.
A inscrição no cadastramento eletrônico será processada somente após a inserção de todas as
informações requeridas pelo sistema, Anexo 01.
Os documentos para realizar o cadastramento na Eletrobras Eletronorte, de acordo com os Artigos 27 a
31 da Lei 8.666/1993, que forem emitidos via internet ou não, deverão ser digitalizados, salvos em
PDF, em tamanho reduzido, e anexados ao cadastro da empresa, na Aba Documentos, Aba Dados do
Balanço e Aba Dados Bancários. Anexo 01.
Os documentos que não são emitidos pela internet deverão ser anexados ao CECADE e o original ou
uma cópia autenticada enviada para o endereço citado abaixo, para serem validados pela Eletrobrás
Eletronorte.
O cadastramento só será efetivado após a validação das informações cadastradas e dos documentos
comprobatórios anexados ao respectivo cadastro.
O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC - com validade de 01(hum) ano, habilita os
fornecedores a participarem de licitações, porém os documentos de regularidade fiscal e trabalhista
devem ser atualizados.
A documentação requerida para cadastramento, de acordo com a Lei 8666/1993 Art. 27 a 31 é a
descrita abaixo:
CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA
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I- Habilitação Jurídica
 Sociedades Comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo
seja compatível com o que deseja fornecer, devidamente registrado;
 Sociedades por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado e publicado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
 Sociedades Civis: Inscrição do Ato Constitutivo, acompanhada de prova de Diretoria em
exercício.
 Cooperativas: Ato Constitutivo e Estatuto Social em vigor, devidamente registrados, e prova de
registro na OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras ou, quando houver, na entidade
estadual de cooperativas.
 Fundações de Direito Público: Cópia da Lei criadora ou autorizativa, acompanhada do Ato de
Criação.
 Fundações de Direito Privado: Inscrição do Ato Constitutivo ou cópia da Lei criadora ou
autorizativa, esta última acompanhada do Ato de Criação.
 Firmas Individuais: Registro Comercial
II- Regularidade Fiscal e Trabalhista
 Prova de Inscrição no cadastro geral de pessoa jurídica - CNPJ;
 Prova de Inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal;
 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e dívida ativa da União;
 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;
 Prova de Regularidade para com o fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS;
 Prova de Regularidade para com o INSS - Certidão Negativa de Débito - CND;
 Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho – CNDT;
III- Qualificação Econômico-Financeira


Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica;



Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

Nota I:
Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:
 O Balanço Patrimonial deverá estar consolidado, assinado por titular da empresa e pelo
contador e registrado na Junta Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos, conforme
sua natureza jurídica e de acordo com a Lei 10.406/2002, Decreto 3000/1999 e com a INDNRC-102/2006.


Sociedades regidas pela Lei 11.638/07, que modifica a Lei nº 6.404/76 (Anônimas ou de
Grande Porte): apresentar a publicação em jornal de grande circulação, com a devida
identificação. No caso de cópias, estas deverão ser autenticadas, não sendo permitidas
montagens.



Outras formas societárias: apresentar cópia autenticada, acompanhada dos termos de abertura
e de encerramento do Livro Diário do qual foram extraídos, devidamente autenticados na Junta
Comercial ou outro órgão competente do Registro de Comércio, da sede ou domicílio da
empresa.
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Caso a empresa tenha sido constituída no exercício em curso e não possua demonstrações
contábeis exigíveis na forma da lei, deverá apresentar o balanço de abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial;



As empresas sujeitas à apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art.
2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), deverão apresentar em documentos impressos extraídos do livro digital, o
Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos pelo Programa
Validador e Autenticador (PVA).

IV- Qualificação Técnica
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com as classes
comerciais para as quais pretende se habilitar, através de:
Material:




Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa
interessada no Registro Cadastral, comprovando o bom desempenho da empresa e a qualidade
do(s) produto(s) fornecido(s);
Prova de registro, quando obrigatório, na entidade incumbida da fiscalização do exercício
profissional

Serviço
 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo em
detalhe o(s) serviço(s) e, quando for o caso, os materiais aplicados para execução dos objetos
contratuais;
Os atestados referentes a obras e serviços de engenharia, deverão estar devidamente
registrados na entidade de classe competente (CREA) e acompanhados das respectivas CAT
(Certidão de Acervo Técnico), bem como da comprovação que o responsável ou responsáveis
técnicos pertencem ao quadro permanente da Empresa.
A comprovação deverá ser feita por meio de um dos comprovantes abaixo:
-Cópia da Carteira Profissional - CTPS;
-Ficha do Empregado, acompanhada de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações.
à Previdência Social – GFIP, discriminando nominalmente o beneficiário;
-Contrato Social de constituição ou última alteração contratual, citando-o(s) como sócio(s);
-Publicação da ata de eleição da atual Diretoria, citando-o(s) como diretor (es).
Registro ou inscrição na entidade profissional competente, contendo no campo próprio a
descrição exata das atividades, compatíveis com o serviço que deseja executar, conforme
atividade:






Engenharia e Arquitetura
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
Transporte Rodoviário de Cargas
Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Bens - RTB, emitido pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, ou outro órgão com tal competência.
Vigilância
Autorização para Funcionamento, expedida pelo Ministério da Justiça, ou
Revisão de Autorização para Funcionamento, emitida pelo Departamento de Polícia Federal
referente ao período e ao Estado onde serão exercidas as atividades;
Certificado de Segurança, expedido pelo Departamento de Polícia Federal.
Fornecimento de refeições
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Registro no Conselho Regional de Nutrição - CRN, da empresa e de seus responsáveis
técnicos.
Auditoria
Registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Dedetização, Desratização e Fabricação de Produtos Químicos.
Certificado da Secretaria de Saúde do Estado
Recuperação de Óleo Isolante
Autorização para Funcionamento, do Conselho Nacional do Petróleo – CNP.
Manutenção e Comercialização de Extintores
Certificado de Capacidade Técnica do INMETRO
Certificado de Qualidade da ABNT
Equipamentos de Proteção Individual
Certificado de Registro de Fabricante de Equipamento de Proteção Individual, emitido pelo
Ministério do Trabalho.
Aplicação de Herbicidas ou qualquer outra atividade que possa afetar o meio
ambiente
Registro na Secretaria de Agricultura ou no Órgão Estadual competente
Registro no IBAMA do herbicida ou do produto a ser utilizado
Remoção e destruição de produtos contaminados por ascarel
Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental,
junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA;
Licença de Operação da Unidade de Incineração de Resíduos Perigosos para a atividade de
queima de ascarel, emitida pelo Órgão Ambiental do Estado de sua instalação.
Meio Ambiente
Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental,
junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA.
Advocacia
Registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA - Profissional Autônomo
Habilitação Jurídica
 Cédula de Identidade
Regularidade fiscal e trabalhista
 Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal;
 Prova de regularidade com a Fazenda Federal e divida ativa da União;
 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.
Qualificação Econômico-financeira
 Certidão Negativa do Registro de Interdições e Tutelas;
Qualificação Técnica
 Registro ou Inscrição na entidade de classe competente se aplicável;
 Atestados de Capacidade Técnica;
 Prova de registro, quando obrigatório, na entidade incumbida da fiscalização do exercício
profissional;
CADASTRO DE EMPRESA ESTRANGEIRA
As empresas que não funcionem no País não serão cadastradas no CECADE. O motivo é a não
previsão, no Sistema, da documentação específica que deverá ser apresentada a cada certame
internacional. As empresas estrangeiras poderão requerer o seu registro cadastral por meio do
endereço eletrônico citado abaixo. O registro cadastral não objetiva a habilitação, mas o registro no
banco de dados de fornecedores.
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Nota II:
 Todos os documentos acima mencionados referem-se à jurisdição da sede da empresa;
 Matriz e Filiais são cadastradas distintamente;
 A regularidade da empresa considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais, será
comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
 Os documentos cuja validade não se encontra expressa pelo órgão emitente será considerada a
validade de 6(seis) meses, de acordo com o Decreto 84.702/80, Art. 3º;
 A classificação comercial de materiais e/ou serviços será resultante da compatibilidade entre o
objetivo social da empresa e dos atestados apresentados.
 Para o cadastramento/recadastramento, somente serão considerados válidos os atestados que
com a identificação completa do seu signatário.
 Para serem habilitadas em licitações, as empresas com CRC válido, deverão apresentar, nos
prazos definidos em edital, os documentos com datas vincendas, para prévia atualização do CRC;
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a Área responsável pelo Cadastramento de
Fornecedores da Eletrobras Eletronorte de sua região, preferencialmente por meio eletrônico:
Endereço eletrônico: cadastrodefornecedores@eln.gov.br
Distrito Federal
Endereço: SCN Quadra 06 Conj. A Bloco C – Entrada Norte - Sala 602
CEP 70716-901 - Brasília/DF
Fones: (61) 3429-6028 /3429-6029
Horário de atendimento: 09 h às 12h e 14h às 17h
Telefones: (61) 3429-6028 / (61) 3429-6029
Estado do Pará:
Av. Perimetral da Ciência 3300 – Bairro Terra Firme – SE GUAMÁ
CEP: 66077-830 - Belém/PA
Fone: 91-3210-8318 –
Estado de Rondônia:
Rua Major Amarante, 513 – Bairro Arigolândia
CEP- 76801-180 – Porto Velho/RO
Fone 69-3218-1319 -3218-1337 .
Estado do Maranhão
AV. Jequitibás s/n Cohebe
CEP: 65040-046
São Luis/MA
Fone/Fax 98-217-5127 – 217-5129
Estado do Amapá:
Rua Paraná, 1.350– Santa Rita
CEP 68.901-260 – Macapá/AP
Fone: (96) 3198-4473
Estado do Acre:
Av. Nações Unidas, 3535 – Estação Experimental
CEP: 69918-172-Rio Branco/AC
Fone/Fax 68-3214-4773 / 4737
Estado do Mato Grosso:
AV. Archimedes Pereira Lima, 3.355 (Estrada do Moinho)
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Bairro Santa Cruz
CEP -78068-305 – Cuibá/MT
Fone: 65 - 317-7100 / 317-7128
Fone/Fax 65-317-7130 / 317-7137

ANEXO 01
MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CADASTRO ELETRÔNICO DE FORNECEDORES–CECADE
Este documento contém informações sobre como acessar o Sistema de Cadastramento - CECADE e
como executar a inscrição e/ou alteração de dados e documentos.
Todas as telas do sistema contem o ícone “AJUDA” com informações e instruções necessárias para
processar a inscrição e/ou modificação de dados e documentos.
O Fornecedor já cadastrado na Eletrobras Eletronorte deverá utilizar a senha previamente recebida,
para o primeiro acesso ao sistema de cadastramento.
Preencher o campo usuário com o nº. do Registro Cadastral ou o nº. do CNPJ da empresa e incluir a
senha recebida da Eletrobras Eletronorte, e clicar em acessar. Na tela seguinte tem a opção de alterar
a senha.
Os dados cadastrais da empresa que já possui seu registro cadastral poderão ser visualizados para
atualização das informações e documentos.
O interessado que ainda não for cadastrado na Eletrobras Eletronorte deverá clicar em Primeiro
Acesso, para acessar os campos a serem preenchidos:
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Preencher com o nº. do CNPJ, sem separadores; preencher com o endereço eletrônico e a senha,
confirmar a senha e clicar em enviar.
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A seguir, clicar em fornecedor novo para iniciar a inscrição no CECADE, e se desejar, clicar na opção de
alterar a senha.
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Clicar em Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para abrir a tela com as abas de Identificação, Endereço,
Comunicação, Sócios, Dados Complementares, Documentos, Dados de Balanço, Linha de Fornecimento
e Dados Bancários.

Iniciar a inscrição clicando na Aba Identificação e preencher o nome da empresa com letra maiúscula,
preencher com o número do CNPJ sem usar separadores, como ponto ou vírgula, preencher o campo
Inscrição Estadual e Inscrição Municipal da mesma forma. O ícone Ajuda contém instruções de
preenchimento.
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Clicar na Aba Endereço para informar o endereço completo da empresa, com letra maiúscula.

Clicar na Aba Comunicação para informar os números dos telefones e fax, com código DDD, sem
separadores, ponto ou vírgula e informar o endereço eletrônico da empresa, em letra minúscula.
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Clicar na Aba Principais Sócios e informar os dados dos principais sócios da empresa, incluir o nome e
o número do CPF do mesmo e clicar em inserir. Pode ser incluído até três sócios.

Clicar na Aba Dados Complementares e preencher com a data do Início da Atividade da empresa, no
formato: ddmmaa;
No campo Ramo de Atividade, ao clicar no próprio campo, poderão ser vistas as opções possíveis para
preenchimento, tais como Indústria, Serviços, Serviços Gerais, etc.. Clicar na opção escolhida;
No campo Natureza Jurídica, ao clicar no próprio campo, poderão ser vistas as opções possíveis, tais
como: LTDA, ME, EPP, Etc. Clicar sobre a opção escolhida.
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No campo Entidade de Classe, ao clicar no próprio campo, poderão ser vistas as opções possíveis, tais
como: CREA, OAB, CRA, Etc. Clicar sobre a opção escolhida.

Clicar na Aba Documentos para informar com a data de validade dos documentos exigidos para
cadastramento, referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, Seguridade Social,
FGTS, Qualificação Econômico-financeira e Técnica.
Preencher as datas de validade dos documentos no formato “ddmmaa”, ou conforme instruções
constantes em “Ajuda”. Clicar em Anexar Arquivo para importar o documento que deverá ser
previamente salvo no formato PDF.

Ao clicar em anexar arquivo, o sistema mostra uma pequena tela com a opção de procurar,
possibilitando a busca do arquivo previamente salvo. Ao encontrar o arquivo PDF, dar um duplo
clique no documento para salvá-lo na aba documentos.
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Com o arquivo importado para a Aba Documentos, poderá Clicar em Baixar Arquivo para abrir o
documento anexado ou Excluir Arquivo, para eliminá-lo.

Para informar os dados do Balanço Patrimonial, clicar na Aba Dados do Balanço e preencher os valores
extraídos do balanço referente ao último exercício social. Preencher os valores sem separadores e sem
a casa decimal, ex: 1234678, sem os centavos. Anexar Arquivo para importar o balanço previamente
salvo no formato PDF.
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Clicar na Aba Linha de Fornecimento para digitar o nome do material ou serviço constante da linha de
produção e/ou comercialização da empresa e clicar em
. Ao abrir a relação de
produtos/serviços, clicar a esquerda do produto desejado e clicar em ok. A operação pode ser repetida
quantas vezes forem necessárias.
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Clicar na Aba Dados Bancários para preencher com o nº da agência bancária, nº da conta corrente,
nome do banco e endereço. Ao preencher esses dados, clicar em anexar documento para importar a
declaração de domicilio bancário previamente salva em formato PDF.

Ao preencher todas as Abas do sistema, clicar em

.
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