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COMUNICADO SIAD 03/2008 ou DCAC 01/2008 

ASSUNTO: Ratificação das orientações a respeito do credenciamento de fornecedores realizado pelas 

unidades de compras. 

 

Prezado Servidor, 

Tendo em vista o elevado número de ligações dirigidas ao Atendimento SIAD solicitando informações a 

respeito dos procedimentos do credenciamento de fornecedores realizado pelas unidades de compras, vem-

se, por meio deste, ratificar algumas orientações a serem observadas pelos servidores das unidades de 

compras. 

 

Primeiramente, é mister relembrar que: 

� de acordo com o § 1º, do artigo 3º do Decreto 44.431, de 29, de dezembro de 2006 são duas as 

formas de Registros Cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF: 

o o Credenciamento; e 

o o Cadastro. 

� desde o dia 25 de outubro de 2007, foi disponibilizado para as unidades de compras, a 

funcionalidade do Módulo de Fornecedores, que permite que os servidores dos diversos 

órgãos/entidades possam fazer o credenciamento de Fornecedores; 

� o Credenciamento do Fornecedor, nos termos do inciso I, do artigo 4º, Decreto 44.431/06, 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; 

� o Credenciamento do(s) Representante(s) do fornecedor, nos termos do inciso I, do artigo 4º, do 

Decreto 44.431/06, tem a finalidade de: legitimar a representação do fornecedor, inclusive para 

REMETENTE: 



participação nos processos de aquisição de bens e prestação de serviços comuns, realizados pelos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio de pregões eletrônicos e de 

cotações eletrônicas; 

� o Cadastro do Fornecedor, nos termos do artigo 7º, Decreto 44.431/06, tem a finalidade de: 

comprovar a habilitação das pessoas naturais ou jurídicas em licitação, dispensa ou inexigibilidade 

de licitação e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e prestação de serviços, 

inclusive os de obras, com a Administração Pública Estadual. 

Se o fornecedor for Cadastrado no CAGEF, ele poderá, na licitação, substituir os documentos de 

habilitação pela apresentação do Relatório de CRC do Fornecedor, observando-se as respectivas 

validades dos documentos informadas nesse relatório. 

Ou seja, a partir de 25 de outubro de 2007, todas as Unidades de Compras têm condições de realizar o 

credenciamento de Fornecedores, para fins de contratação dos mesmos. Caso o fornecedor queira participar 

das compras eletrônicas, ele deverá efetuar o credenciamento de pelos menos um Representante.  

Informa-se, que até o momento, a única Unidade Credenciadora e Cadastradora do Estado apta a realizar o 

Credenciamento de Representantes e o Cadastro é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG, em Belo Horizonte. Assim, os diagramas abaixo resumem o que foi explicado: 

 

 

 

Registros Cadastrais 

• Credenciamento   

o Do Fornecedor (PF ou PJ)*           Unidades de Compras  

� Do Representante (PF)*            Unidade Credenciadora  

• Cadastro   

o Do Fornecedor (PF ou PJ)*          Unidade Cadastradora  

 

 

] 

* PF ou PJ são as abreviações utilizadas para se re ferir,  

 respectivamente, a pessoas físicas e pessoas juríd icas  

 

 

 

 

 



 

 

Tipo(s) de Registro 

Cadastral  
Características  

Credenciamento(s)  

• Unidade de Compra: 

• permite contratar o Fornecedor; 

• permite especificar para empenho apenas no processo de 
compra informado no qual o fornecedor foi credenciado. 

•  Unidade Credenciadora: 

• permite contratar o Fornecedor; 

• permite especificar para empenho em qualquer processo de 
compra; 

• permite participar das Compras Eletrônicas (COTEP e Pregão 
Eletrônico), através do(s) representante(s) credenciado(s); 

• o(s) representante(s) terá(ão) diferentes perfis, de acordo com 
procuração eletrônica; 

• procuração do Portal válida apenas para as compras 
eletrônicas; 

• identifica as linhas de fornecimento de cada representante; 

• a senha é do representante e não da empresa. Isso possibilita 
que: 

• um representante atue em nome de mais de um 
empresa (fornecedor); 

• uma empresa (um fornecedor) tenha mais de um 
representante). 

• não avalia a habilitação econômico-financeira e qualificação 
técnica do fornecedor; 

• não possibilita a substituição de documentos para fins de 
habilitação. 

Cadastro  

• Unidade Cadastradora: 

•  Relatório de CRC do Fornecedor, que substitui: 

• Habilitação Jurídica; Qualificação Econômico-
Financeira; e Habilitação Fiscal (exceto Fazendas 
Federal e Municipal). 

• não gera senha para participar das Compras Eletrônicas; 

• não possibilita a contratação; 

• não possui as linhas de fornecimento. 

 

Dito isso, ratifica-se abaixo as instruções transmitidas aos servidores, quando da descentralização do 

credenciamento para as Unidades de Compras. Assim, esses servidores deverão observar os seguintes 

critérios, para o correto processamento do credenciamento dos fornecedores: 

� Critérios para o processamento do credenciamento de  fornecedores, pelas Unidades de 

Compras : 



 

 

 

1. Caso o Fornecedor que NÃO seja credenciado ou cadas trado em Unidade Credenciadora e 

Cadastradora (SEPLAG-BH):   

 

a. INSERÇÃO DE UM CREDENCIAMENTO, via Unidade de Compra:  

� Nesse caso, o servidor deverá preencher no Portal, o número de processo de compra, 

que está originando a contratação desse fornecedor; exceto se essa contratação não for 

registrada no Módulo de Compras do SIAD e, portanto, não possui um número de 

processo de compra. 

� O servidor deverá juntar e arquivar nos autos do processo de compra, original ou cópia 

autenticada, de todos os documentos do fornecedor que foram exigidos no edital 

(inclusive regularidade econômico-financeira, qualificação técnica e Fazendas Federal e 

Municipal).  

É errado afirmar que se deve arquivar apenas as certidões. Isto porque, considerando 

que o credenciamento por Unidade de Compra visa à contratação do fornecedor, nesse 

momento do processo de compra, todos os documentos exigidos já deverão estar 

completos e em dia. Em função disso, o próprio Portal possui como situações de 

preenchimento apenas ACEITO, DISPENSADO ou ISENTO, sendo que essas deverão 

ser preenchidas, em cada caso, atentando-se para a legenda que há na tela. Ou seja, 

não é possível preencher as opções NÃO ENTREGUE ou NÃO ACEITO, visto que para 

a contratação, os documentos necessariamente deverão ser entregues, aceitos e 

arquivados.  

 

b. ALTERAÇÃO DE UM CREDENCIAMENTO, via Unidade de Compra:  

� Nesse caso, o servidor deverá recuperar em seu órgão/entidade os autos do processo de 

compra que originou a contratação do fornecedor, mesmo que essa contratação não 

tenha sido registrada no Módulo de Compras do SIAD e, portanto, não possui um número 

de processo de compra. De posse desses documentos: 

� caso apenas as certidões do fornecedor estejam vencidas: o servidor deverá 

alterar/atualizar o credenciamento do fornecedor, arquivando, nesse caso, apenas as 

certidões que foram atualizadas. Frisa-se que a(s) nova(s) certidão(ões)  deve(m) ser 

arquivada(s) e juntada aos autos originais do processo de compra. 

� caso seja necessário alterar outros documentos do fornecedor, além das certidões:  o 

servidor deverá alterar/atualizar o credenciamento do fornecedor, arquivando, nesse 

caso, o documento que foi alterado (por exemplo uma nova versão do Contrato 

Social), bem como a(s) certidão(ões) que foram atualizadas. Frisa-se que todos 

esses documentos devem ser arquivados e juntados aos autos originais do processo 

de compra. 

 

2. Caso o fornecedor seja credenciado ou cadastrado em  Unidade Credenciadora e Cadastradora 



(SEPLAG-BH):   

 

a. INSERÇÃO DE UM CREDENCIAMENTO, via Unidade de Compra:  

� Nesse caso, o servidor deverá preencher no Portal, o número de processo de compra, 

que está originando a contratação desse fornecedor; exceto se essa contratação não for 

registrada no Módulo de Compras do SIAD e, portanto, não possui um número de 

processo de compra; 

� O servidor deverá juntar e arquivar nos autos do processo de compra, o Relatório de 

CRC (caso o fornecedor seja cadastrado) OU o original ou cópia autenticada, de todos os 

documentos que foram exigidos no edital (inclusive regularidade econômico-financeira, 

qualificação técnica e Fazendas Federal e Municipal). 

Em relação ao Relatório de CRC, importante relembrar: 

� dele não constam as Fazendas Federal e Municipal, tampouco documentos de 

qualificação técnica; 

� caso conste dele certidões ou outros documentos vencidos, aos autos do 

processo de compra, deverão ser juntados tais documentos em dia. 

É errado afirmar que se deve arquivar apenas as certidões. Isto porque, considerando 

que o credenciamento por Unidade de Compra visa à contratação do fornecedor, nesse 

momento do processo de compra, todos os documentos exigidos já deverão estar 

completos e em dia. Em função disso, o próprio Portal possui como situações de 

preenchimento apenas ACEITO, DISPENSADO ou ISENTO, sendo que essas deverão 

ser preenchidas, em cada caso, atentando-se para a legenda que há na tela. Ou seja, 

não é possível preencher as opções NÃO ENTREGUE ou NÃO ACEITO, visto que para 

a contratação, os documentos necessariamente deverão ser entregues, aceitos e 

arquivados.  

 

b. ALTERAÇÃO DE UM CREDENCIAMENTO, via Unidade de Compra:  

� Nesse caso, o servidor deverá recuperar em seu órgão/entidade os autos do processo de 

compra que originou a contratação do fornecedor, mesmo que essa contratação não 

tenha sido registrada no Módulo de Compras do SIAD e, portanto, não possui um número 

de processo de compra. De posse desses documentos: 

� caso apenas as certidões do fornecedor estejam vencidas: o servidor deverá 

alterar/atualizar o credenciamento do fornecedor, arquivando, nesse caso, apenas as 

certidões que foram atualizadas. Frisa-se que a(s) nova(s) certidão(ões)  deve(m) ser 

arquivada(s) e juntada aos autos originais do processo de compra. 

� caso seja necessário alterar outros documentos do fornecedor, além das certidões:  o 

servidor deverá alterar/atualizar o credenciamento do fornecedor, arquivando, nesse 

caso, o documento que foi alterado (por exemplo uma nova versão do Contrato 

Social), bem como a(s) certidão(ões) que foram atualizadas. Frisa-se que todos 

esses documentos devem ser arquivados e juntados aos autos originais do processo 

de compra. 

 

 



 

 

Atenciosamente, 

Felipe Ansaloni 

Assessor 

Renata Coelho 

Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


