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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

 

COMUNICADO SIAD 43/2005 

ASSUNTO: Participação em certame não condizente com o objetivo social do fornecedor 

 

Prezados Srs., 

Desde abril de 2005, foi permitida a participação em cotação eletrônica de todos os 

fornecedores cadastrados, sem verificação de sua linha de fornecimento com o intuito de 

ampliar as possibilidades de competição. Por outro lado, o sistema 

exige, obrigatoriamente, que o fornecedor assinale, no sistema cotep: “Declaro, para os 

devidos fins e sob as penas da lei, que o objeto licitado está de acordo com a atividade 

descrita no objetivo social da empresa que represento.”   

 

Diante disto, reiteramos que o fornecedor somente deverá participar dos processos 

licitatórios condizentes com o seu objetivo social e que cabe aos servidores responsáveis 

pela aquisição verificar essa correspondência entre objeto licitado e objetivo social. Para 

verificar o objetivo social de um fornecedor cadastrado, o usuário deverá acessar o site 

www.fornecedores.mg.gov.br, clicar em unidade de compra  e digitar o CNPJ/CPF para 

ter acesso ao prontuário eletrônico do cadastro do fornecedor. 

  

E ressaltamos que a  participação em certames que não correspondem ao expresso em 

seu objetivo social é uma atitude punível, cabendo ao servidor do órgão licitante advertir o 

fornecedor formalmente. Caso esse fornecedor seja reincidente, o órgão ou entidade 

promotora da aquisição poderá instaurar processo que permitirá sua inclusão no CAFIMP. 

Uma vez incluso no CAFIMP tal fornecedor ficará suspenso de participar de novas 

licitações. O Manual do CAFIMP pode ser acessado através do seguinte endereço: 

REMETENTE: 



http://www.compras.mg.gov.br/treinamento.asp.  

  

IMPORTANTE 

 

Reforçamos que, tanto os fornecedores quanto os servidores que realizam a habilitação 

nos processos licitatórios, são responsáveis em relação ao problema que vem se 

apresentando: alguns fornecedores ganham processos licitatórios e não possuem objetivo 

social condizente com o objeto do certame. Tal responsabilidade protegerá o interesse 

público, o cumprimento aos preceitos da Lei nº 8666/93 e evitará, desta forma, processos 

administrativos e sanções que já estão previstas e implementadas. 

 

Atenciosamente, 

 

Renata Resende Coelho 

Diretora Central de Aquisições e Contratações 

 

Maria José de Almeida Clementino 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2005.   

 


