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Coordenação Geral do SIAD 
Unidade: 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 
 

COMUNICADO SIAD 24/2005 

ASSUNTO: Cadastro de fornecedores – Linhas de fornecimento 

 

Prezados Srs. 

 

Esclarecemos que o cadastro de fornecedor, na modalidade simplificada, atribui a linha de 

fornecimento ao fornecedor conforme solicitação do fornecedor se esta estiver de acordo 

com o estabelecido em seu objeto social. Portanto, o cadastro simplificado não verifica 

a qualificação técnica do fornecedor  (atestados de capacidade técnica, entidades 

fiscalizadoras), devendo esta ser aferida pela Comissão de Licitação ou pelo pregoeiro, 

quando da realização do certame. 

  

Ademais, tendo em vista a alteração no sistema de cotação eletrônica – COTEP, no qual 

todos os fornecedores, independente de sua linha de fornecimento, passaram a poder dar 

lances nas cotações, desde que assinalem, em campo próprio do sistema, a declaração 

de que "os lances encaminhados estão de acordo com o objeto social de sua empresa, 

sob pena de responsabilidade", é necessário que, após obtida a melhor proposta, se ja 

verificado se o material/serviço a ser contratado, faz parte do objeto social do 

fornecedor vencedor, e se for o caso, se a empresa está apta a fornecer o produto 

ou serviço. 

 

Como orientação, a Seplag disponibilizou no endereço 

www.planejamento.mg.gov.br/catalogo.asp, através dos links "Linha de Fornecimento de 

Materais" e "Linha de Fornecimento de Serviços", os registros e autorizações necessárias 

de acordo com a linha de fornecimento. 

REMETENTE:  



Recomendamos a aplicação das penalidades dispostas no Decreto 43.701/03, se 

necessário. 

  

Atenciosamente, 

  

Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

www.planejamento.mg.gov.br  

 

Belo horizonte, 15 de junho de 2005  

   

 

 


