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ESCLARECIMENTO Nº 03 DE 05-8-16 

 
Referente ao item 5 do credenciamento onde diz:  

5.3 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 

Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e suas alterações e na 

Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007, deverá comprovar a condição de 

Pequena Empresa quando do seu credenciamento junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do 

SIAD; 

5.3.1 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central 

de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para Capital e cidades do 

interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular); 

5.3.2 - Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovação de condição de Pequena 

Empresa dar-se-á nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 8.727, de 21 de setembro 

de 2012, com a apresentação: 5.3.2.1 - Se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, 

do original ou de cópia autenticada da declaração de enquadramento arquivada ou da certidão 

simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa; 

5.3.2.2 - Se inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada 

da declaração de enquadramento arquivada ou da Certidão de Breve Relato do Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa; 

5.3.2.3 – De declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, na 

hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir os documentos 

mencionados na cláusula 5.3.2.2, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, 

mediante a comprovação dessa circunstância; 

QUESTIONO: 

Para fins de participação no presente processo é obrigatório o Cadastro no (SIAD, SEPLAG ou 

CAGEF)? Não existe a possibilidade de obtenção do beneficio de Micro Empresa da Maneira 

tradicional, elencando os documentos e declarações comprobatórias nos documentos de 

credenciamento? 

A exigência de cadastro nos órgãos acima citados exige tempo hábil, o que acaba restringindo 

a participação de empresas que ainda não possuem cadastro. 

RESPOSTA: Nos termos do Decreto n.º 45.902, de 27/01/2016, 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, os fornecedores interessados em 



contratar com a Administração Pública Estadual deverão efetuar registro no 

Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, por meio do Portal de Compras 

(www.compras.mg.gov.br), no módulo CAGEF, do Sistema Integrado de 

Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais - SIAD-MG. 

O cadastramento tem seus níveis definidos no art. 5º do retromencionado 

Decreto, a saber: 

Art. 5° O CAGEF abrange os seguintes níveis: 

I - nível I – credenciamento de representante; 

II – nível II – habilitação jurídica; 

III - nível III – regularidade fiscal básica; 

IV - nível IV – regularidade fiscal complementar e trabalhista; e 

V - nível V – qualificação econômico-financeira.  
 
Na sequência do Decreto, são apresentadas algumas especificidades a serem 

observadas para as Microempresas - ME  e Empresas de Pequeno Porte – 

EPP, conforme transcrevemos a seguir:  

 

Art. 8° O nível II – habilitação jurídica – tem a finalidade de atender, às exigências 

previstas nos arts. 27 e 28 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

(...) 

Art. 10. A documentação obrigatória relativa à habilitação jurídica, para a hipótese 

de pessoa jurídica, consiste em: 

(...) 

V - documentação que comprove o enquadramento do fornecedor como pequena 

empresa, nos termos do Decreto nº 44.630, de 3 de outubro de 2007, (...) 

E ainda: 

Art. 15. O nível V – qualificação econômico-financeira – tem a finalidade de suprir 

exigências previstas no art. 31 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

Art. 16. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em: 

(...) 

§ 3º A microempresa e a empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional 

poderá apresentar, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício social, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica.(grifamos) 

 

Destarte, os procedimentos para registro no Cadastro Geral dos Fornecedores 

também se aplica às empresas de pequeno porte e microempresas, devendo 

ser promovida as devidas ações por meio Portal de Compras do Sistema SIAD, 

gerido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. 

 
É importante registrar que o Decreto n.º 44.630, de 03/10/2007, que dispõe 

sobre o tratamento diferenciado e simplificado dispensado às microempresas e 

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


empresas de pequeno porte nas aquisições públicas do Estado de Minas 

Gerais, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, estabelece que compete à Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão - SEPLAG - disciplinar os meios pelos quais se dará a comprovação do 

porte da empresa, de que trata o caput;  nesse sentido, foi editada a Resolução 

SEPLAG n.º 58, 30 de novembro de  2007. Assim, transcrevemos: 

 

 Art. 3º  Nas aquisições públicas estaduais, a Pequena Empresa que desejar utilizar os 

benefícios previstos no Decreto n° 44.630/07 deverá realizar seu credenciamento no 

CAGEF, (...). 

§ 1°  Quando da realização dos processos licitatórios, o pregoeiro ou a comissão de 

licitação deverá identificar o enquadramento do porte do fornecedor por meio de 

consulta ao sítio www.compras.mg.gov.br, não podendo ser aceito outro documento. 

 § 2°  Decairá o direito aos benefícios previstos na Lei Complementar Federal n° 

123/06 e no Decreto n° 44.630/07, a Pequena Empresa que não se identificar 

conforme disposto no caput deste artigo, implicando preclusão do direito ao 

tratamento diferenciado e simplificado no processo de aquisição do qual esteja 

participando. 

 

Considerando que temos o interesse na participação do maior número 

possível de licitantes, à vista da ampliação da competitividade e da 

obtenção da proposta mais vantajosa para Administração, solicitamos que 

essa empresa contate a Central de Atendimento aos Fornecedores – 

LigMinas – telefone: 155 (para Capital e cidades do interior de Minas 

Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular), informando 

data e horário do pregão que deseja participar, para receber as instruções e 

providenciar o registro em tempo hábil. 

 

 
Nelma Orlandi Fiuza Costa 

Pregoeira 

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

