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COMUNICADO CGSIAD 008/2007 ou DCAC 003/2007 

ASSUNTO: Desabilitação temporária das funcionalidades referente a cadastramento  

 

Prezados Srs., 

Devido a dificuldades apresentadas somente quando da implantação do cadastro de fornecedores, 
informamos que temporariamente as funcionalidades referentes a “Cadastramento” do novo sistema serão 
desabilitadas. Esta atitude foi necessária para agilizarmos os acertos necessários no sistema. 

Durante este período, estaremos utilizando o SIAD para atualização de documentos e cadastramento de 
novos fornecedores. Assim, solicitamos que informem aos fornecedores que eles deverão comparecer ou 
encaminhar os documentos para o Cadastro Geral de Fornecedores – SEPLAG (Rua Bernardo Guimarães, 
2731 – térreo – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG). 

O licitante poderá apresentar os Certificados de Registro Cadastral, emitidos pela SEPLAG, pelo Portal de 
Compras ou pelo SIAD, para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido 
para os certames licitatórios, desde que o documento do certificado esteja com a validade em vigor. 
Documentos que estiverem vencidos no certificado ou outros documentos exigidos no edital que não são 
contemplados no certificado deverão ser apresentados, com a validade em vigor, na fase habilitatória do 
certame. 

Se necessário, para comprovar seu cadastramento, o fornecedor poderá apresentar as telas do SIAD, 
autenticadas pela equipe do cadastro, ou a impressão da tela de consulta da internet, sendo que esta última 
não precisará ser autenticada. 

Caberá ao gestor do processo de compras consultar as informações constantes no certificado, que poderá 
ser feito das formas a seguir explicadas: 

1ª forma : 

Os fornecedores cadastrados poderão ser consultados através do seguinte link 
http://www.compras.mg.gov.br/crc/sistema/consulta_unidade.asp *, onde deverá ser informado o CNPJ/CPF 
do fornecedor desejado. Esta é a antiga funcionalidade de consulta que durante este período estará 
disponível.  

* Este link está disponível no site de compras www.compras.mg.gov.br , na parte de “Órgãos e Entidades”, 
tópico de “Registros Cadastrais – Cadastro e Credenciamentos” – “Consulta/Imprime CRC – SIAD”. 

2ª forma : 

Ou a consulta poderá ser feita no SIAD, por meio do seguinte caminho: 

1) no menu do SIAD, escolher a opção Fornecedor; 
 
 
2) escolher a opção 1 - Consultas; 
 

REMETENTE: 



 
 
 
3) escolher a opção 6 - Documentação; 
 

 
 
 
4) escolher o tipo de habilitação do documento que você pretende consultar; 
 

 
 
 
 
 



 
5) digitar o CNPJ/CPF do fornecedor. 
 

 
 
6) verificar os documentos entregues e as datas de validade. 

 

 

No que se refere ao credenciamento, deverá ser utilizada as rotinas de Credenciamento de Fornecedor e de 
Credenciamento de Representante do novo sistema. 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos e colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Renata Coelho 

Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2007. 

 


