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COMUNICADO CGSIAD 010/2007 ou DCAC 007/2007 

ASSUNTO: Licitações já publicadas, sem contemplar as alterações do Decreto 44.431/06.  

 

Prezados Srs., 

Os órgãos e entidades que tiverem publicado editais de licitação sem contemplarem as alterações advindas 
do Decreto nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – 
CAGEF, deverão encaminhar aos licitantes que retiraram o edital, o comunicado abaixo, bem como retificar a 
cláusula editalícia da habilitação, que prevê a possibilidade de substituição dos documentos exigidos no 
edital pelo Certificado de Registro Cadastral, conforme redação sugerida pelo “Comunicado CGSIAD 06/2007 
(DCAC 06/2007) – retificação do comunicado CGSIAD 05/2007 (DCAC 01/2007)”. 

 

“(MODALIDADE Nº xxx/xxxx) 

 

Srs. Fornecedores, 

Tendo em vista o período de transição para regularização dos fornecedores frente às 
novas regras trazidas pelo Decreto 44.432/06, que dispõe sobre o Cadastro Geral de 
Fornecedores, informamos que, para a licitação em referência, o licitante que possuir 
o novo Certificado de Registro Cadastral - Cadastramento, emitido pelo Portal de 
Compras, ou o antigo Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo SIAD, com a 
validade em vigor, poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante 
como substituto de documento exigido para este certame, desde que o documento do 
certificado esteja com a validade em vigor. 

Se o documento constante do certificado estiver com a validade expirada, este não 
poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado novo documento com 
a validade em vigor, se exigido neste edital. 

Outros documentos exigidos neste edital, não contemplados no certificado, deverão 
ser apresentados, com a validade em vigor, na fase habilitatória do certame. 

Esclarecemos que o Certificado de Registro Cadastral Completo, emitido até 
29/12/2006, substitui os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade 
Fiscal, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica. 

Já o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento, emitido a partir de 
02/01/2007, substitui os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade 
Fiscal, Qualificação Econômico-Financeira e a declaração de situação regular no que 
se refere à observância das vedações estabelecidas no art. 7º, XXXIII, da 
Constituição da República (Declaração de Menores), definidos no art. 8º do Decreto 
44.431/06.” 

 

 

REMETENTE: 



 

Esclarecemos, também, que não é necessária a reabertura do prazo inicialmente estabelecido para a 
licitação uma vez que a referida retificação no edital não afetará a formulação das propostas. 

Por fim, comunicamos que em razão dos problemas ocorridos quando da implantação do novo sistema, 
manteremos temporariamente as consultas aos fornecedores cadastrados, tanto via web, por meio do link 
http://www.compras.mg.gov.br/crc/sistema/consulta_unidade.asp, quanto pelo SIAD. Ver Comunicado 
CGSIAD 008/2007 (DCAC 003/2007). 

 

Atenciosamente, 

 

Renata Coelho 

Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2007. 

 


