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Prezados,  

Para obtenção do cadastro que permite o acesso aos processos e Cartas de Informações 

Preliminares -CIPs é necessário que o fornecedor se cadastre na plataforma da CIP Eletrônica, 

que habilita não só o módulo de consulta, mas também de recebimento de avisos e respostas 

de CIPs diretamente no sistema SINDEC. Trata-se de uma excelente ferramenta, cuja 

apresentação segue abaixo.   

A CIP Eletrônica se assemelha à CIP convencional (impressa e remetida via correios), tendo 

como diferença o canal de comunicação tanto de sua remessa, quanto da manifestação da 

resposta por parte do fornecedor, ambos via internet. Uma vez habilitado na plataforma 

eletrônica, o fornecedor contará com uma poderosa ferramenta de gestão de demandas, uma 

vez que pelo acesso por meio do login e senha fornecidos pelo PROCON, a empresa poderá 

visualizar todas as cartas de reclamações e CIP’s, respostas enviadas além de visualizar os 

documentos expedidos nos ritos do retorno da CIP, na audiência e inclusive na decisão da 

reclamação.   

  

A rotina do atendimento se dá seguinte forma:  

  

1) O fornecedor interessado encaminha o Termo de Adesão (acompanhado dos atos 

constitutivos da empresa) conforme minuta anexa devendo, esse ser enviado via carta no 

endereço: PROCON MARATAÍZES – ES, AV. RUBENS RANGEL Nº: 1.489, Ed. Itamaraty 1º andar, 

CIDADE NOVA, MARATAÍZES – ES, CEP: 29345-000.  

No termo o fornecedor poderá informar até dois e-mails para onde serão expedidos avisos 

automáticos, sempre que uma CIP for gerada.   

2) O fornecedor terá que acessar o ambiente da consulta eletrônica no site do PROCON 

e inserir seu login e senha.   

3) Uma vez logado, o fornecedor terá acesso a todos os atendimentos formalizados em 

face dele, sejam eles CIPs ou mesmo os Processos Administrativos. Porém só as CIPs, serão 

respondidas no sistema. Uma vez respondida, o sistema sinalizará essa condição 

automaticamente para qualquer um que acessá-lo, seja o técnico do PROCON, seja o 

consumidor de casa utilizando a ferramenta "consulta eletrônica módulo consumidor”. Nesse 

último caso ele terá inclusive acesso a resposta, evitando que ele tenha que retornar ao 

PROCON para conhecê-la. Importante destacar que o sistema permite que o técnico insira 

arquivos de imagens tais como documentos pessoais, notas fiscais, contratos e quaisquer 

outros que sejam necessários ao fornecedor para análise.   
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A consulta por meio do login e senha se dá por meio de Link em nosso site 

(www.marataizes.es.gov.br). No menu de acesso, procure pela opção  

PROCON/SERVIÇOS, no campo denominado “CIP Eletrônica – Fornecedor” no módulo  

"FORNECEDOR"   

(Link direto: https://www.sindec.es.gov.br:444/sindecconsulta/defaultfornecedor.asp ).   

  

Para informações sobre adesão e quaisquer dúvidas e esclarecimentos estaremos à disposição 

através do telefone 028-3532-1317 ou através do e-mail procon.mar@marataizes.es.gov.br.   

 


