
 O que é o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR?

O Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR é o registro cadastral
de interessados em fornecer produtos, serviço e/ou obras para o Estado de Goiás,
sob  a  gestão  da  Superintendência  de  Suprimentos  e  Logística  da  Secretaria  de
Estado  de  Gestão  e  Planejamento,  responsável  pela  liberação  do  Certificado  de
Registro Cadastral – CRC.

 O que é Registro Cadastral?

O Registro Cadastral é um banco de dados que contém informações de fornecedores
potenciais,  interessados em fornecer produtos, serviço e/ou obras para o Estado de
Goiás.

 O que é Certificado de Registro Cadastral - CRC?

O  Certificado  de  Registro  Cadastral  –  CRC  é  um instrumento  facilitador  para
participar das licitações públicas do Estado de Goiás e, desde que previsto no Edital
de licitação, poderá ser apresentado para substituir a documentação de habilitação
exigida  e  terá  que  estar  válido,  apresentando  status  homologado,  na  data  de
realização da licitação.

 Como posso emitir meu Certificado de Registro Cadastral – CRC homologado?

Basta  acessar  o  site  do  Comprasnet.GO (www.comprasnet.go.gov.br),  entrar  no
Sistema Eletrônico de Gestão de Compras como fornecedor, utilizando o seu CNPJ
(sendo  pessoa  jurídica)  ou seu  CPF  (sendo  pessoa  física)  e  a  senha  cadastrada
durante o seu pré-cadastro, cuja confirmação da liberação foi encaminhada ao seu
email informado e imprimir o CRC.

 O que é licitação?

É uma competição, em sessão pública, entre fornecedores interessados em fornecer
algum produto,  serviço  ou obra que  o governo precisa  para melhor  cumprir  seu
papel a  frente da Administração  Pública.  O licitante que conseguir  apresentar  as
melhores condições técnicas e o preço mais acessível vence, firma um contrato com
o Governo e torna-se fornecedor por certo período de tempo.

 É obrigatório possuir Certificado de Registro Cadastral – CRC válido, apresentando
status homologado, na data da realização do Pregão Eletrônico ou Compra Direta?

Sim.  Tais aquisições,  por serem processadas eletronicamente por meio  do site do
Comprasnet.GO (www.comprasnet.go.gov.br), torna-se obrigatório  possuir  o CRC
homologado, junto ao CADFOR.

 Posso participar  dos Pregões Eletrônicos e Compras Diretas do Governo Estadual
sem possuir o CRC homologado?

Não.  Os  Pregões  Eletrônicos  e  as  Compras  Diretas  do  Governo  Estadual  são
realizadas  por  meio  do  site  do  Comprasnet.GO  (www.comprasnet.go.gov.br)  e
somente poderá participar  desses procedimentos eletrônicos,  aquela  empresa  que
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estiver com o cadastro “homologado” na data da abertura da sessão pública, junto ao
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR.

 Quem pode se cadastrar no CADFOR?

Poderá se cadastrar no CADFOR qualquer pessoa física ou jurídica, independente de
onde esteja domiciliada ou sediada, desde que atenda plenamente as condições de
cadastramento,  mediante  apresentação  da  documentação  especificada  pela
legislação.

A  relação  de  documentos  encontra-se  disponível  no  site  do  Comprasnet.GO
(www.comprasnet.go.gov.br), no ícone “Cadastro de Fornecedores”.

 Como se cadastrar no CADFOR?

Basta acessar o link “Cadastro de Fornecedor”, no Portal de Compras do Estado de
Goiás (www.comprasnet.go.gov.br) e realizar o pré-cadastro online preenchendo os
dados solicitados corretamente.

Após o preenchimento da “Solicitação de Cadastramento de Fornecedor” e salvar, o
interessado deverá enviá-lo, eletronicamente, ao CADFOR.

Entregar os documentos de habilitação  exigidos para o cadastro nas  unidades de
recebimento de documentos do CADFOR ou, alternativamente,  encaminhá-los via
Correios ou Transportadora ao endereço do CADFOR.

Aguardar a análise dos documentos de habilitação recebidos pelo CADFOR e não
havendo  pendências  documentais  ocorrerá a  efetivação  do  registro  cadastral  e  a
liberação do Certificado de Registro Cadastral – CRC aos interessados.

O interessado para acompanhar eletronicamente o seu cadastro, deverá acessar o site
do Comprasnet.GO (www.comprasnet.go.gov.br) e entrar no Sistema Eletrônico de
Gestão de Compras como fornecedor, utilizando o seu CNPJ (sendo pessoa jurídica)
ou seu CPF (sendo pessoa física) e a senha cadastrada durante o seu pré-cadastro,
cuja confirmação da liberação foi encaminhada ao seu email informado.

A  relação  de  documentos  de  habilitação  encontra-se  disponível  no  site  do
Comprasnet.GO  (www.comprasnet.go.gov.br),  no  ícone  “Cadastro  de
Fornecedores”.

 Qual o endereço do CADFOR?

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN
Superintendência de Suprimentos e Logística - SSL
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR
Avenida República do Líbano, nº 1945, 1º andar, Setor Oeste
Goiânia-Goiás, CEP 74.125-125.

 Qual o telefone do CADFOR?

(62) 3201-6625 / 6629.
Horário de atendimento: 8h às 12h – 14h às 18h (2ª a 6ª feira).
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 Qual o endereço das unidades de recebimento de documentos do CADFOR

1 - Vapt Vupt Empresarial/ Junta Comercial de Goiás – JUCEG, sito à rua João de
Abreu nº 116 – Qd. E 8, Lt 42, térreo, prédio Euro Working Concept, Setor Oeste,
Goiânia – GO – Horário de Atendimento: 7h às 19h.

2 - Vapt Vupt Central do Empresário/ Associação Comercial e Industrial de Goiás –
ACIEG,  sito  à  rua  14,  Qd.  A  9,  50,  Setor  Oeste,  Goiânia  –  GO -  Horário  de
Atendimento: 7h às 19h

 Qual o CNPJ da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN?

CNPJ nº 02.476.034/0001-82

 Quais  os documentos de  habilitação  que deverão  ser  entregues  nas  unidades  de
atendimento do CADFOR e de que forma eles terão que ser apresentados?

A forma de apresentação e a relação de documentos de habilitação estão disponíveis
na página principal do site do Comprasnet.GO (www.comprasnet.go.gov.br), no link
Cadastro de Fornecedores, no ícone “Documentação”.

 Como posso acompanhar o meu cadastro no CADFOR?

Basta acessar  o site  do Comprasnet.GO (www.comprasnet.go.gov.br) e entrar no
Sistema Eletrônico de Gestão de Compras como fornecedor, utilizando o seu CNPJ
(sendo  pessoa  jurídica)  ou seu  CPF  (sendo  pessoa  física)  e  a  senha  cadastrada
durante o seu pré-cadastro, cuja confirmação da liberação foi encaminhada ao seu
email informado.

O interessado poderá acompanhar  o  status do seu cadastro, além de ter acesso a
várias informações inerentes ao seu cadastro, inclusive se as certidões apresentadas
estão vencendo.

Clique em “Consultar Cadastro/ Verificar Pendências”, após em “Ver Trâmite” para
ter acesso às seguintes informações:
- se o documento encaminhado, por meio de serviço de entrega de documentos, foi
recebido e em que data;
- quais as pendência que ocorreram, após a análise dos documentos recebidos;
- se os dados encaminhados foram atualizados corretamente;
- dentre outros.

Ou clique na aba “Irregularidades”, para ter conhecimento das certidões vencidas.

 Por  que  devo  enviar  a  documentação  de  minha  empresa,  se  já  me  cadastrei
virtualmente?

Todas as informações serão validadas pela equipe do CADFOR e a homologação é
realizada por meio da conferência do cadastro virtual com a relação de documentos
recebidos.

 Como saber se o cadastro de minha empresa foi homologado?

3



Após  a  conferência  da  documentação  e  não  ocorrendo  inconformidades,  o
interessado receberá no  email (informado no pré-cadastro) que houve alteração no
status do seu cadastro para “homologado”.

Alternativamente,  o interessado poderá fazer o acompanhamento do seu cadastro,
bastando  entrar  no  Sistema  Eletrônico  de  Gestão  de Compras  como  fornecedor,
utilizando o seu CNPJ (sendo pessoa jurídica) ou seu CPF (sendo pessoa física) e a
senha  cadastrada  durante  o  seu  pré-cadastro,  cuja  confirmação  da  liberação  foi
encaminhada ao seu email informado.

 Qual a importância do email informado durante o pré-cadastro?

Será para esse  email informado que o Sistema Eletrônico de Gestão de Compras
encaminhará informações inerentes ao cadastro do fornecedor. Por exemplo: quando
ocorre alteração no status do cadastro; quando é identificado as “pendências”, após a
analise dos documentos encaminhados; quando ocorre o vencimento do cadastro.

Inclusive sobre os avisos de licitação de Pregões e Compras Diretas.

 Qual a documentação necessária para renovação de um cadastro?

No caso em que não  houve alteração contratual,  basta apresentar os documentos
constantes  nos  itens  de  qualificação  técnica,  qualificação  econômico-financeira,
regularidade fiscal e declaração.

Se houve alteração contratual e manteve os sócios apresentar todos os documentos,
exceto as cópias dos documentos pessoais dos sócios e administradores.

 Como conseguir  uma nova senha  de acesso  ao Sistema  Eletrônico  de Gestão de
Compras como fornecedor?

Basta  acessar  o  site  do  Comprasnet.GO (www.comprasnet.go.gov.br)  e  solicitar
uma nova senha utilizando o “Esqueceu sua senha? Clique aqui” que encontra-se
logo abaixo  do campo  reservado para entrar no Sistema Eletrônico de Gestão de
Compras como fornecedor.

A nova senha  será encaminhada  automaticamente ao o  email (informado no pré-
cadastro).

 Posso enviar os documentos de habilitação por e-mail?

Não.  Os  documentos  de  habilitação  só  poderão  ser  entregues  pessoalmente  nas
unidades  de  atendimento  do  CADFOR  ou,  alternativamente,  encaminhá-los  via
Correios ou Transportadora ao endereço do CADFOR.

Somente  nos  casos  de  atualização  de  certidões,  as  mesmas  poderão  ser
encaminhadas  via  “Help  Desk”  disponível  no  Sistema  Eletrônico  de  Gestão  de
Compras. E somente para aquelas certidões cuja autenticidade pode ser confirmada
pela internet.
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 Qual a funcionalidade do “Help Desk”?

O  Help  Desk um  instrumento  de  comunicação  disponibilizado  ao  fornecedor  para
esclarecimento  de  dúvidas,  podendo  ser  utilizado  para  atualização  de  certidões
referentes à regularidade  fiscal  e  trabalhista,  cuja  autenticidade  pode ser  confirmada
pela internet.

O Help Desk encontra-se disponível aos interessados, basta entrar no Sistema Eletrônico
de Gestão de Compras como fornecedor

 Como  utilizar  o  Help  Desk,  disponível  no  Sistema  Eletrônico  de  Gestão  de
Compras?

Basta acessar  o site  do Comprasnet.GO (www.comprasnet.go.gov.br) e entrar no
Sistema Eletrônico de Gestão de Compras como fornecedor, utilizando o seu CNPJ
(sendo  pessoa  jurídica)  ou seu  CPF  (sendo  pessoa  física)  e  a  senha  cadastrada
durante o seu pré-cadastro, cuja confirmação da liberação foi encaminhada ao seu
email informado.

Clicar em “Help Desk”, e proceder o seguinte:
- em “Tipo”, selecionar o mais adequado para a situação
- em “Enviar para”, selecionar “Cadastro de Fornecedores”
- em “Assunto”, informar o assunto mais adequado para a situação
- em “Mensagem”, informar a mensagem mais adequada para a situação
- em “Adicionar”, anexar os documentos
- e estando correto, clicar em “Enviar”.

 Posso enviar  documentos para atualização, via  Help Desk, disponível  no Sistema
Eletrônico de Gestão de Compras?

Sim,  mas  somente  para  a  atualização  de  certidões,  cuja  autenticidade  pode  ser
confirmada pela internet.

Por exemplo, certidões de regularidade junto:
- à Seguridade Social – INSS 
- ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- à Fazenda Pública Federal: Receita Federal e Dívida Ativa da União;
- à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede do licitante (Certidão de Débito
em Dívida Ativa);
-  à  Fazenda  Pública  do  Município  do  domicílio  ou sede  do  licitante  (Tributos
Mobiliários);
- à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

 Posso  entrar  no  Sistema  Eletrônico  de  Gestão  de  Compras  como  fornecedor  e
alterar/ atualizar os dados enviados durante o pré-cadastro? Por exemplo: alteração
do endereço ou email.

Não. Qualquer alteração desses dados enviados deverá ser solicitada ao CADFOR
por meio  de documento formal,  elaborado em papel timbrado ou carimbo  com a
inscrição  de  CNPJ  e  assinado  por  um dos  sócios  ou  administradores,  ou  pelo
procurador,  se  for  o  caso.  A  solicitação  deverá  ser  encaminhada  ao  CADFOR,
juntamente com a procuração e os documentos pessoais do representante, sendo o
caso.
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 Qual a validade do Certificado de Registro Cadastral - CRC?

A validade do CRC é de 01 (um) ano.

 Qual é o prazo dado ao interessado para cadastrar-se junto ao CADFOR, havendo
pregão  eletrônico  ou  compra  direta  de  seu  interesse,  com data  para  realização
publicados no site do Comprasnet.GO?

O prazo é de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data prevista para o recebimento
da proposta.

Sugerimos que a empresa mantenha atualizado o seu cadastro junto ao CADFOR e
assim  participar  das  licitações  de  seu  interesse  sem transtornos,  usufruindo  das
vantagens e benefícios de manter seu cadastro junto ao CADFOR.

 Qual é o prazo para a análise da documentação entregue ao CADFOR?

O prazo é de até 04 (quatro) dias úteis não sendo possível a análise em espaço de
tempo menor por qualquer motivo.

Sugerimos que a empresa mantenha atualizado o seu cadastro junto ao CADFOR e
assim  participar  das  licitações  de  seu  interesse  sem transtornos,  usufruindo  das
vantagens e benefícios de manter seu cadastro junto ao CADFOR.

 Posso  entrar  no  site  do  ComprasNet.GO  para  me  informar  sobre  as  licitações
futuras?

Sim,  basta clicar em “Busca Geral de Licitações e Compras Diretas” e em status,
selecionar  “futuras”. O fornecedor fica por dentro de tudo que o Estado necessita
adquirir, por meio de procedimento eletrônico.

 Depois que a mercadoria for entregue ou o serviço prestado, quantos dias o órgão
tem de prazo para efetuar o pagamento?

O prazo máximo para pagamento é de 30 (trinta) dias após a data da apresentação da
nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato, na unidade financeira do
órgão contratante.

 É possível participar de vendas virtuais (Compras Diretas ou Pregões Eletrônicos)
do Estado, sem estar cadastrado junto ao CADFOR?

Não. Somente fornecedores cadastrados no CADFOR podem participar de Compras
Diretas (desde que apresente  status homologado, na data da realização  da sessão
pública)  e  Pregões  Eletrônicos  (desde  que  apresente  status homologado  ou
credenciado, na data da realização da sessão pública).

 É possível participar de Pregões Eletrônicos do Estado apresentando outro registro
cadastral?

Sim.
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Caso  o  interessado  não  possua  registro  cadastral  junto  ao  CADFOR,  basta
providenciar o pré-cadastro, informar que possui outro registro cadastral e preencher
o “Formulário de Utilização de Outros Certificados” e encaminhá-lo com:
- outro certificado de registro cadastral
-  cópia  autenticada  do  Contrato  Social  ou,  se  for  o  caso,  da  última  alteração
contratual;
-  cópia  autenticada dos documentos pessoais (CI e CPF)  do sócio  que assinou o
Formulário;
No caso de Formulário assinado por representante, encaminhar também:
- procuração
- cópia autenticada dos Documentos Pessoais (CI e CPF) do representante
- cópia autenticada dos Documentos Pessoais (CI e CPF) do sócio que assinou a
Procuração

Este formulário  encontra-se para download, na aba “Dados Básicos” e assim que
houver o registro de que o interessado possui outro cadastro homologado (Sicaf ou
Outros), clicar em “Formulário” e, após preenchido, encaminhá-lo juntamente com
os  documentos  descritos  acima  às  unidades  de  recebimento  de  documentos  do
CADFOR ou, alternativamente,  encaminhá-los via Correios ou Transportadora ao
endereço do CADFOR.

O CRC será liberado com o status “Credenciado”, atendendo ao inciso XIV, art. 12,
do Decreto nº 7.468 de 20/10/2011 e a Instrução Normativa nº 04/2011-GS.

Caso  o  interessado  já  possua  registro  junto  ao  CADFOR,  com  pendência  na
documentação  ou  com cadastro  vencido,  também  poderá  participar  de  Pregões
Eletrônicos  apresentando  outro  certificado  de  registro  cadastral,  necessitando
providenciar o preenchimento desse formulário e encaminhá-lo juntamente com os
documentos descritos acima ao CADFOR.

É possível ao fornecedor, desde que possua cadastro, encaminhar o "SICAF/ Outro
Registro Cadastral" e o "Formulário" pelo Help Desk, solicitando o credenciamento.
E somente,  nos  casos em que não  necessitarmos  receber  as  cópias  do Contrato
Social, dos Documentos Pessoais e a Procuração para verificação.

Nestes  dois  casos,  ocorrendo  adjudicação,  este  fornecedor  credenciado  deverá
apresentar  toda a documentação necessária  ao CADFOR para obtenção  do  CRC
com status “Homologado”.
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