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COMUNICADO CGSIAD 013/2007 ou DCAC 011/2007 

ASSUNTO: Contratação de fornecedores estrangeiros não domiciliados no Brasil 

Prezados Sr(as)., 

 

Tendo em vista o disposto no artigo 5º do Decreto 44.431/2006, que estabelece o tratamento a ser dado às 
pessoas estrangeiras, naturais ou jurídicas, que não funcionem no Brasil, para fins de credenciamento, 
encaminhamos, em anexo, arquivo com os seguintes documentos: 

 

� Modelo de ofício para solicitação de número de inscrição administrativo para fornecedor estrangeiro 
não domiciliado no Brasil, a ser contratado por procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade; 

� Modelo de ofício para solicitação de número de inscrição administrativo para fornecedor estrangeiro 
não domiciliado no Brasil, a ser contratado por decisão judicial.  

 

Esclarecemos que o prazo para que a SEPLAG homologue o procedimento de credenciamento do 
fornecedor estrangeiro não domiciliado no Brasil é de um dia útil, após o recebimento do ofício pela Diretoria 
Central de Aquisições e Contratações – DCAC. Os ofícios deverão ser encaminhados para a DCAC no 
endereço: Rua Bernardo Guimarães nº 2731, 1º andar – Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG – CEP: 
30140-082 – SIPRO da DCAC: 1170 – DCAC.   

 

Finalmente, caso o órgão ou entidade pretenda realizar pregão presencial onde haja a expectativa de 
participação de pessoas estrangeiras, naturais ou jurídicas, que não funcionem no Brasil, poderá solicitar 
orientações da DCAC através do e-mail: felipe.ansaloni@planejamento.mg.gov.br 

  

    

Atenciosamente, 

 

Renata Coelho 

Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

 

Belo Horizonte, 12 de junho de 2007. 

REMETENTE: 



<Ofício/     > 

 
                                                                                Belo Horizonte,       de       de      . 
 
 
 
Prezada Diretora,  
 
 
 
 
Solicitamos a liberação do Credenciamento da <preencher com o nome ou nome 
empresarial do fornecedor>, nos termos dos §§7º e 8º, do artigo 5º, do Decreto 44.431/06 e 
do artigo 4º da Resolução 05, de 31 de janeiro de 2008, uma vez que se trata de um 
fornecedor estrangeiro domiciliada na(o) <preencher com nome do país de origem do 
fornecedor>, para fins de pagamento. 
 
Tal solicitação se deve ao fato do referido fornecedor estar sendo contratado por esta 
<Secretaria de Estado ou designação órgão/entidade>, para <preencher o motivo da 
contratação>. Esta contratação está registrada no processo de compra <preencher com o 
número do processo de compra que deu origem a esta contratação>, tendo a Comissão de 
Licitação desta <Secretaria de Estado ou designação órgão/entidade>, avaliado e 
aprovado todos os documentos de habilitação necessários para a contratação da(o) 
mesma(o). 
 
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários através do 
telefone: <nº do telefone>. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

____________________________ 
<preencher com o nome do responsável da área de compras> 

<preencher com o cargo do responsável pela área de compras> 
 
 
 
 
 
 
Ilma.Sra. 
Ana Luiza Hirle 
Diretoria Central de Aquisições e Contratações 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
CAPITAL 
 



<Ofício/     > 

 
                                                                                Belo Horizonte,       de       de      . 
 
 
 
Prezada Diretora,  
 
 
 
 
Solicitamos a liberação do Credenciamento da <preencher com o nome ou nome 
empresarial do fornecedor>, nos termos dos §§7º e 8º, do artigo 5º, do Decreto 44.431/06 e 
do artigo 4º da Resolução 05, de 31 de janeiro de 2008, uma vez que se trata de um 
fornecedor estrangeiro domiciliada na(o) <preencher com nome do país de origem do 
fornecedor>, para fins de pagamento. 
 
Tal solicitação se deve ao fato do referido fornecedor estar sendo contratado por esta 
<Secretaria de Estado ou designação órgão/entidade>, para atender à determinação 
judicial do Exmo(a). <Juiz(a) ou Desembargador(a)> do <nome da Comarca sede do 
Fórum ou Tribunal> proferida na sentença de <data em que a sentença foi proferida>.  
 
Informamos que a sentença que motivou a contratação do fornecedor informado acima se 
encontra devidamente arquivada nesta <Secretaria de Estado ou designação 
órgão/entidade> e poderá ser consultada a qualquer tempo. 
 
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários através do 
telefone: <nº do telefone>. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

_________________________ 
<preencher com o nome do responsável da área de compras> 

<preencher com o cargo do responsável pela área de compras> 
 
 
 
 
 
À Ilma.Sra. 
Ana Luiza Hirle 
Diretoria Central de Aquisições e Contratações 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
CAPITAL 
 

 


