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MÓDULO: CAGEF / Cadastro Geral de Fornecedores 
 
ASSUNTO: Aprimoramento da consulta a Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a 

Administração Pública Estadual de Minas Gerais - CAFIMP  

 

Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do 

SIAD/Diretoria Central de Licitações e Contratos - DCLC 
Data: 25/10/2013 

 

Prezado Servidor, 

 

A partir de uma ação conjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG e a da 

Controladoria-Geral do Estado - CGE, foi aprimorada a consulta aos Fornecedores Impedidos de 

Licitar com o Estado de Minas Gerais - CAFIMP, do Portal de Compras. Tal melhoria viabiliza uma 

pesquisa específica para um uma pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).  

 

Além disso, foi criado um novo relatório para auxiliar os servidores na instrução processual das 

contratações: CERTIDÃO DO CAFIMP. A certidão estará disponível para todos fornecedores 

pesquisados, independentemente de ele ser inscrito ou não no CAGEF.  

 

Para cada fornecedor pesquisado, poderá ser gerada a Certidão Positiva (caso haja penalidade 

vigente) ou a Certidão Negativa (caso não haja penalidade vigente). Portanto, além do Certificado 

de Registro Cadastral - CRC, o servidor poderá utilizar essa nova certidão para comprovar que o 

fornecedor não está inscrito no CAFIMP.  

 

Cabe reforçar que a consulta prévia ao CAFIMP é obrigatória para:  

 

I. Execução de despesas 

II. Celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, 

que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos; 

III. Habilitação em processo licitatório. 
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Abaixo, veja como realizar a pesquisa pública: 

 

1. Acesse o Portal de Compras: link www.compras.mg.gov.br 

2. Acesse o menu "Cadastro de Fornecedores" 

3. Escolha a opção "Consulta a fornecedores impedidos - CAFIMP" 

 

 

 

 4. Digite o CPF/CNPJ do fornecedor que deseja consultar 

 

 

 

 5. Clique no botão "Pesquisar (F9)" 

 

Obs: se desejar listar todos fornecedores inscritos no CAFIMP (com as respectivas penalidades) 

clique no botão "Listar todos os fornecedores impedidos" para gerar o relatório. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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Resultados da Pesquisa: 

 

a) Situação 1: caso o fornecedor não possua impedimentos, o sistema informará na tela que ele 

não possui penalidade vigente no CAFIMP. 

 

 

 

 

O usuário, se desejar, poderá emitir a Certidão Negativa do CAFIMP1 clicando no botão 

"Emitir Certidão do CAFIMP". 

 

Dica: se o fornecedor estiver inscrito no CAGEF, também poderá ser emitido o Relatórios CRC 

desse fornecedor.  

 

Lembre-se que no CRC também consta a informação se o fornecedor está inscrito no CAFIMP. 

Logo, não é necessária a impressão de ambos. 

 

 

                                                 
1
 Se fornecedor não estiver inscrito no CAGEF, o sistema não retornará o nome empresarial. Porém, ainda 

assim, a certidão do CAFIMP poderá ser emitida normalmente. 
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b) Situação 2: caso o fornecedor possua impedimentos, o sistema exibirá os seguintes dados: o(s) 

tipo(s) de penalidade(s), o motivo do impedimento, data de publicação do despacho da CGE, 

datas de início e fim da vigência do impedimento2 e o órgão que aplicou a penalidade. 

 

 

 

 

O usuário, se desejar, pode emitir a Certidão Positiva do CAFIMP3 clicando no botão 

"Emitir Certidão do CAFIMP". 

 

Dica: se o fornecedor estiver inscrito no CAGEF, também poderá ser emitido o Relatórios CRC 

desse fornecedor.  

 

Lembre-se que no CRC também consta a informação se o fornecedor está inscrito no CAFIMP. 

Logo, não é necessária a impressão de ambos. 

 

 

                                                 
2
 A penalidade do tipo "Inidoneidade " possui prazo de vigência interdeterminado. 

3
 Se fornecedor não estiver inscrito no CAGEF, o sistema não retornará o nome empresarial. Porém, ainda 

assim, a certidão do CAFIMP poderá ser emitida normalmente. 


