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COMUNICADO CGSIAD 009/2007 ou DCAC 005/2007 

ASSUNTO: Atualização de documentos e Credenciamento de Novos Fornecedores 

 

Prezados Srs., 

Tendo em vista as dificuldades apresentadas somente quando da implantação do cadastro de fornecedores, informamos 
que temporariamente a atualização ou renovação de documentos será realizada somente pelo o Cadastro Geral de 
Fornecedores – SEPLAG (Rua Bernardo Guimarães, 2731 – térreo – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG). 

Assim, solicitamos que encaminhem* ou solicitem que o fornecedor compareça ou encaminhe a documentação para o 
Cadastro Geral de Fornecedores – SEPLAG. 

* os documentos poderão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório ou pelo servidor do 
órgão/entidade, desde que neste último caso conste a informação: “Confere com o original” com assinatura e Masp de 
quem conferiu. 

O credenciamento do fornecedor tem a finalidade de permitir a contratação nos processos de aquisição de bens e 
prestação de serviços, inclusive os de obras, realizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. E é 
obrigatório para fins de pagamento junto ao SIAFI, seja qual for a modalidade de licitação (Concorrência, Tomada de 
Preços, Convite, Pregão - eletrônico ou presencial), bem como para os casos de dispensa de licitação e inexigibilidade de 
licitação. 

Este credenciamento, para novos fornecedores, poderá ser realizado por todas as unidades de compras, devendo 
apenas estar vinculado a um número de processo licitatório. Ou seja, não será necessário montar pastas para arquivar os 
documentos, pois os mesmos estarão no processo licitatório que gerou a necessidade de pagamento.  

Para tanto, as unidades de compras deverão enviar um e-mail para fred.tescarolo@planejamento.mg.gov.br, solicitando a 
liberação do procedimento de credenciamento de fornecedores feito pelo gestor do processo de compra no SIAD. Neste 
e-mail, deverá ser informado: 

• CPF dos servidores que realizarão este procedimento; 

• MASP dos servidores que realizarão este procedimento; 

• Código da Unidade do SIAD onde o procedimento será realizado. 

Em anexo, encaminhamos um manual que detalha os passos a serem percorridos pelos gestores dos processos de 
compras para que realizem o credenciamento dos fornecedores, o que só será possível após a liberação deste 
procedimento no SIAD. 

Estamos finalizando a rotina para que qualquer unidade compradora, desde que vinculado a um processo licitatório, 
possa atualizar os dados do credenciamento do fornecedor. 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que 
se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

 

Renata Coelho 

Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2007. 
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