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Prezado (a) usuário, 

 

Informamos que foi disponibilizada a integração entre os sistemas CAGEF e o CADIN. 

Tal integração permite a verificação, no CRC e em demais relatórios do fornecedor, da sua 

situação no CADIN-MG. 

 

O CADIN-MG foi instituído pelo Decreto nº 44.694, de 28 de dezembro de 2007, e tem a 

finalidade de fornecer à administração pública estadual informações relativas à inadimplência 

de obrigações para com a Fazenda Estadual, de natureza tributária ou não. Essa informação é 

relevante para os gestores já que a regularidade com a Fazenda Estadual é condição sem a 

qual é impossível realizar execução financeira em nome do fornecedor. 

 

O CADIN-MG contém a relação das pessoas físicas e jurídicas que: a) estejam inscritas na 

dívida ativa; b) estejam com situação cadastral bloqueada, suspensa ou cancelada 

relativamente ao Cadastro do Contribuinte do ICMS; e/ou c) tenham sido impedidas de contratar 

com a Administração Pública Estadual em decorrência da aplicação de sanções previstas na 

legislação de licitações e contratos. 

 

Atualização da situação do fornecedor no CADIN 

 

A atualização da situação CADIN do fornecedor ocorrerá sempre que houver uma solicitação de 

inscrição, solicitação de alteração de dados, solicitação de alteração de documentos e emissão 

dos relatórios (relatório CRC, relatório de dados do fornecedor e relatório de dados completos 

do fornecedor). 
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Informação apresentada nos relatórios 

A informação será apresentada nos relatórios da seguinte forma: 

 

 

As opções de resultado serão: 

 Sim; 

 Não; 

Obs.: Sempre que houver falha na comunicação com o sistema que informa a situação 

do fornecedor no CADIN, aparecerá o asterisco (*) junto da ultima informação registrada no 

sistema e no rodapé do relatorio constará a seguinte mensagem: “Não foi possivel realizar 

consulta ao CADIN no momento da emissão deste relatório. A informação exibida é a ultima 

registrada no sistema.” 

 

 

 

 


