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COMUNICADO CGSIAD 006/2007 ou DCAC 006/2007 

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO CGSIAD 005/2007 ou DCAC 001/2007 - Cláusula editalícia 
de aceitação do Certificado de Registro Cadastral - Cadastramento 

 

Prezados Srs., 

Tendo em vista as alterações trazidas pelo Decreto nº 44.431, de 29 de dezembro de2006, que dispõe sobre 
o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, previsto no art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, vimos, por meio desse, sugerir a seguinte redação para a cláusula dos editais de licitação, que prevê a 
possibilidade de substituição dos documentos exigidos no edital pelo Certificado de Registro Cadastral – 
Cadastramento: 

“1 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. 

1.1 Caso o documento constante do certificado esteja com a validade vencida, tal 
documento não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado 
o documento exigido para este certame, com a validade em vigor. 

1.2 Serão analisados no certificado somente os documentos exigidos para este 
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que 
estejam com validade expirada. 

Na oportunidade, 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, emitidos a partir de 02/01/2007, substituem 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, a seguir 
elencados: 

Para Habilitação Jurídica: 

� Registro comercial, no caso de empresa individual; 

� Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus administradores; 

� Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhado de prova de eleição da 
diretoria em exercício; 

� Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no Brasil e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, 

REMETENTE: 



quando a atividade assim o exigir. 

Para Regularidade Fiscal 

� Prova de inscrição no CNPJ; 

� Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual; 

� Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

� Certificado de Regularidade perante o FGTS; 

� Certificado de Situação Regular perante o INSS – CND. 

Para Qualificação Econômico-Financeira 

� Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou balanço de abertura, 
no caso de empresa recém-constituída, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, mas admitida a sua atualização por índices oficiais. No caso de micro ou pequenas 
empresas, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de imposto de 
renda da pessoa jurídica; 

� Certidão negativa de falência ou recuperação judicial de empresa expedida pelo Distribuidor da 
sede da empresa expedida pelo distribuidor da sede do Licitante. 

 

Atenciosamente, 

 

Renata Coelho 

Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2007. 

 


