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1  OBJETIVO DO APLICATIVO

O módulo GMS – Catálogo de Fornecedores é parte integrante do projeto GMS - Gestão de 
Materiais e Serviços, e foi desenvolvido para atender às necessidades do Estado do Paraná 
de aprimoramento do  credenciamento de Fornecedores interessados em vender produtos 
ou prestar serviços aos órgãos integrantes da administração pública.  

Este Manual foi escrito visando instruir os Fornecedores ao uso das funcionalidades a eles 
dedicadas e é um extrato do Manual do Usuário completo.

2  INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS 
FORNECEDORES

O Estado do Paraná,  através do DEAM – Departamento de Administração de Materiais, 
visando a evolução de seus processos contratou o desenvolvimento de um novo aplicativo 
para  a  catalogação  de  Fornecedores  em  substituição  ao  em  uso  até  junho/2009.

Os  fornecedores  que  já  possuíam  cadastro  no  estado  (sistema  informatizado  anterior) 
tiveram  seus  dados  básico  migrados  para  o  novo  sistema  (somente  para  consulta  de 
situação cadastral) e quando da renovação de seu cadastro deverão preencher seus dados 
no  novo  sistema  quando  efetivamente  passarão  a  fazer  parte  do  novo  cadastro.  Este 
credenciamento somente será necessário  quando da renovação,  mas caso o fornecedor 
assim deseje, poderá ser feito a qualquer momento.

Para isto as Pessoas Física ou Jurídica que desejem seu credenciamento ou renovação 
como  fornecedoras  devem  acessar  o  sítio  do  Compras  Paraná  no  endereço 
www.comprasparana.pr.gov.br onde encontra-se disponível formulário para o preenchimento 
de  seu  cadastro  básico  assim  como  a  consulta  a  documentação  exigida  para 
credenciamento, tabela de atividades econômicas e linhas de fornecimento de interesse do 
estado.

Ao final do processo de cadastro inicial o fornecedor será instruído, pelo sistema Gestão de 
Materiais e Serviços -  GMS, aos próximos passos a serem seguidos para a efetivação de 
seu credenciamento.

Além dos dados básicos de cadastro dos fornecedores migrados do sistema anterior, foram 
migrados, também, todas as sanções e penalidades registradas em nome do fornecedor.

O fornecedor  quando acessando o  sistema com seu login  e senha  (disponibilizados  no 
processo de cadastramento inicial) sempre terá acesso automático a seus dados completos 
e aos dados considerados de acesso público.

Para  cadastramento  inicial  acessar:  “Cadastramento  Inicial  de  Fornecedor”  e  para 
Complementação de Cadastro acessar “Sistema GMS – área restrita” com o login e senha 
enviados por e-mail após o cadastramento inicial.

Maiores informações sobre as funcionalidades disponibilizadas aos fornecedores e público 
em geral  podem ser  obtidas  no “Manual  de Apoio  aos  Fornecedores no uso do GMS”.

O sistema GMS foi  desenvolvido para software livre,  conforme definição do Governo do 
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Estado  do  Paraná,  e  pode  ter  funcionalidades  que  não  tenham  execução  perfeita  no 
navegador do Internet Explorer. Sugere-se o uso do navegador Mozilla 1.3 ou superior. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com o DEAM - Departamento de Administração de 
Materiais através do e-mail   gms-cle@seap.pr.gov.br .

3  INSTRUÇÕES GERAIS

3.1 Considerações Gerais sobre o Cadastramento de Fornecedores 
do Estado do Paraná

O  processo  de  credenciamento  de  uma  empresa  nacional  (Pessoa  Física  ou  Pessoa 
Jurídica) como fornecedora para o Estado do Paraná tem inicio com o preenchimento de um 
cadastro básico com informações gerais sobre a empresa, suas atividades econômicas e 
linhas de fornecimento. Esse cadastro é feito por pessoa autorizada da empresa, através da 
internet em link específico no sítio do Compras Paraná ( www.comprasparana.pr.gov.br ).

O Sistema enviará ao e-mail informado uma chave de acesso (login) e senha para que o 
fornecedor possa dar continuidade ao seu processo de cadastramento.

Preenchido o cadastro básico, o fornecedor já estará apto a receber, por e-mail, informações 
sobre os processos de aquisições abertos pelo Estado para sua linha de fornecimento e 
participar de pesquisas de preços de materiais e serviços.   

Para seu credenciamento completo e habilitação como Fornecedor,  a pessoa autorizada 
deverá  acessar  o  sistema,  com o  login e  senha  recebidos,  e  completar  o  cadastro  da 
empresa.   Em seguida  deverá  remeter  ou  entregar  ao  órgão  avaliador  do  cadastro  os 
documentos que necessitem comprovação, conforme lhe será informado pelo sistema ao 
final de seu cadastramento. O órgão avaliador procederá a conferência do preenchimento 
do  cadastro  e  da  documentação  apresentada  e  caso  sejam  necessárias  correções, 
informará por e-mail ao fornecedor.

Quando  o  credenciamento  estiver  concluído,  o  fornecedor  será  informado  por  e-mail  e 
poderá  solicitar,  pela  internet,  a  emissão  de  seu  Certificado  Cadastral.   O  Certificado 
Cadastral emitido terá validade limitada, conforme parametrização, e poderá ser reemitido, 
sem restrições,  dentro  da validade  do cadastro.   A  autenticidade  do Certificado emitido 
poderá ser verificada através de função pública disponibilizada no sítio do DEAM.

O  cadastro  do  Fornecedor  terá  validade  por  um  ano,  conforme  legislação.  Durante  a 
validade do cadastro o sistema emitirá avisos, por e-mail, sobre documentações que tenham 
tido sua validade expirada e o fornecedor deverá reapresentá-las (em processo similar ao de 
cadastramento) para a manutenção de seu cadastro válido e apto a participar dos processos 
de licitação abertos pelo Estado. 

Dentro  do  prazo  de  validade  do  cadastro,  quando  houver  documentações  vencidas,  o 
cadastro do fornecedor passará a situação de “Válido com pendência de Documentação” e 
esta informação será replicada para o Certificado Cadastral.

Próximo  à  data  de  vencimento  da  validade  do  cadastro,  o  sistema  emitirá  e-mail  ao 
fornecedor informando-o do vencimento e ele poderá, pela internet, solicitar  a renovação de 
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seu cadastro alterando os dados que forem necessários e enviando ou apresentando os 
documentos que tiveram alteração ou que tenham sua apresentação exigida.

A qualquer momento o fornecedor poderá consultar sua situação cadastral,  assim como, 
visualizar, se existirem, as sanções (penalidades impostas) cadastradas em seu nome (por 
CPF ou CNPJ).

O credenciamento de empresas estrangeiras será feito diretamente pelo DEAM, através de 
funcionalidades especificas.

Os  órgãos  avaliadores  (DEAM  e  outros  autorizados)  terão  amplo  acesso  ao  sistema 
mantendo tabelas gerais, definindo documentações obrigatórias,  procedendo as avaliações 
de cadastro e o registro  de sanções.

Os demais  órgãos  do Estado,  quando  autorizados,  terão  acesso  à  consulta  dos  dados 
completos dos fornecedores, às sanções aplicadas e ao registro  de sanções.

Ao  público  em  geral  é  facultada,  através  do  sítio  do  Compras  Paraná,  a  consulta  as 
documentações exigidas para habilitação, linhas de fornecimento disponíveis e cadastro de 
Atividades  Econômicas,  a  verificação  de  autenticidades  de  Certificados  Cadastrais  e 
consulta a situação cadastral dos Fornecedores.
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3.2 Fluxo resumido de atividades 

3.3 Menus de Acesso

O acesso ao menu do sistema deverá ser feito passando o cursor sobre a opção desejada. 

Por exemplo: 

Fornecedores >> Habilitação do Fornecedor >> Cadastramento Inicial  >> Liberação 
Renov. Avaliação

Assim  o  sistema  abrirá  novas  opções  de  funcionalidades  (conforme o  nível  de  acesso 
autorizado ao usuário).
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3.4 Botões 

Abaixo estão listados alguns botões encontrados no sistema e suas funções:

- localizado no rodapé ao lado direito de cada tela, serve para retornar ao 
topo da tela.

 - para visualizar e selecionar dados em uma lista.

- para exibir informações de determinado registro.

- para alterar informações de determinado registro.

 - para excluir o registro. Sempre que utilizado será pedida uma confirmação 
de exclusão.

- para desativar dados.

- para ativar dados.

- para exibir informações sobre um campo. Usado quando a informação, por 
restrição de espaço na tela, não estiver sendo totalmente exibida ou existir 
informação adicional que possa ajudar no entendimento.

- permite a visualização dos dados históricos, ou seja, versões anteriores da 
mesma informação.

- utilizado  para voltar a exibir a tela anterior ou a funcionalidade que havia 
sido  executada  antes  da  atual.  É  importante  ressaltar  que  este  botão 
abandona  as ações que foram executadas neste processo,  mantendo os 
dados no sistema em sua condição anterior, ou seja, no caso de inclusão não 
será efetivada a inserção no Banco de Dados, assim como para alteração ou 
exclusão a operação não será realizada. 

Em todas as ações de Voltar deve ser usado este botão e  nunca o botão 
Voltar da barra do navegador de acesso a internet, porque o botão Voltar do 
navegador pode ter um comportamento diferente do previsto para o sistema 
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GMS  dependendo-se do software em uso.  .  

-  possibilita  a limpeza dos dados de seleção digitados,  voltando todos os 
campos a sua situação de inicialização original.

-  através  deste  botão  é  solicitada  a  efetivação  da  pesquisa  a  partir  dos 
parâmetros solicitados e informado na tela.

-  possibilita  a  impressão  da  imagem da  tela  apresentada  ou  do  relatório 
formatado.

 - incluir dados no banco de dados ou em área temporária na tela. 

3.5 Definição de Termos utilizados pelo GMS-Fornecedores

Pessoa física (PF) é a pessoa natural, isto é, todo indivíduo (homem ou mulher), desde o 
nascimento até a morte. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 
vida.  Para  efeito  de  exercer  atividade  econômica,  a  pessoa  física  pode  atuar  como 
autônomo ou como sócio de empresa ou sociedade simples, conforme o caso, e deverá 
estar cadastrada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Pessoa jurídica (PJ) é a entidade abstrata com existência e responsabilidade jurídicas 
como,  por  exemplo,  uma  associação,  empresa,  companhia,  legalmente  autorizadas. 
Podem ser  de  direito  público  (União,  Unidades  Federativas,  Autarquias  etc.),  ou  de 
direito privado (empresas, sociedades simples, associações etc.). Vale dizer ainda que 
as  empresas  individuais,  para  os  efeitos  do  imposto  de  renda,  são  equiparadas  às 
pessoas jurídicas. 

As  pessoa  jurídicas  deverão  estar  cadastradas  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas 
Jurídicas (CNPJ).

Natureza Jurídica: Os códigos de natureza jurídica têm por objetivo a identificação da 
constituição jurídico-institucional  das  entidades públicas  e privadas nos  cadastros da 
administração pública do País. A Tabela de Natureza Jurídica organiza estes códigos 
segundo  cinco  grandes  categorias:  Administração  pública;  Entidades  empresariais; 
Entidades sem fins lucrativos; Pessoas físicas e organizações internacionais; e Outras 
instituições extraterritoriais.

Exemplo de Naturezas Jurídicas implementadas par ao GMS:

2. Entidades Empresariais

201-1 - Empresa Pública

203-8 - Sociedade de Economia Mista

204-6 - Sociedade Anônima Aberta

205-4 - Sociedade Anônima Fechada

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

207-0   - Sociedade Empresária em Nome Coletivo

208-9 - Sociedade Empresária em Comandita Simples

209-7 - Sociedade Empresária em Comandita por Ações

212-7 - Sociedade em Conta de Participação

213-5 - Empresário (Individual)
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CNAE – Cadastro Nacional de Atividades Econômicas é o instrumento de padronização 
nacional  dos  códigos  de  atividade  econômica e  dos  critérios  de  enquadramento 
utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país. 

Trata-se  de  um  detalhamento  da  CNAE  –  Classificação  Nacional  de  Atividades 
Econômicas, aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção 
de bens e serviços, podendo compreender  estabelecimentos de empresas privadas ou 
públicas,  estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem 
fins lucrativos e agentes autônomos(pessoa física).
A CNAE resulta de um trabalho conjunto das três esferas de governo, elaborada sob a 
coordenação  da  Secretaria  da  Receita  Federal  e  orientação  técnica  do  IBGE,  com 
representantes da União, dos Estados e dos Municípios, na Subcomissão Técnica da 
CNAE,  que  atua  em  caráter  permanente  no  âmbito  da  Comissão  Nacional  de 
Classificação - CONCLA.

A tabela de códigos e denominações da CNAE foi oficializada mediante publicação no 
DOU - Resoluções IBGE/CONCLA nº 01 de 04 de setembro de 2006  e nº 02, de 15 de 
dezembro de 2006.

Sua estrutura hierárquica mantém a mesma estrutura da CNAE (5 dígitos), adicionando 
um nível  hierárquico a partir  de detalhamento de classes da CNAE,  com 07 dígitos, 
específico  para  atender  necessidades  da  organização  dos  Cadastros  de  Pessoas 
Jurídicas  no âmbito da Administração Tributária.

Na Secretaria  da Receita  Federal  ,  a  CNAE é um código a ser informado na Ficha 
Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ) que alimentará o Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica/CNPJ (nos campos:  Código e descrição da Atividade Econômica Principal  e 
Código e descrição das Atividades Econômicas Secundárias) .

Exemplo: Visão parcial da tabela de CNAE. 

Detalhamento do CNAE com a inserção da Subclasse de uso da Receita Federal. É esta 
forma de codificação que será exigida pelo GMS.

>>  Subclasse: 0111-2/01- Cultivo de arroz
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Linhas  de  Fornecimento:  para  a  representação  das  linhas  de  fornecimentos  dos 
fornecedores foi   estabelecido pelo DEAM, baseado em codificação internacional, uma 
codificação de  grupos e  classes que representam um amplo universo de materiais e 
serviços passíveis de serem adquiridos ou contratados pelo estado. 

Cada  grupo  e  classe  cobre  um  conjunto  de  materiais  e  serviços  relativamente 
homogêneos no que tange às suas características físicas, químicas ou de aplicação. 
Para a definição da linha de fornecimento de um fornecedor deverão ser escolhidas nos 
grupos e classes os que melhorar representem os serviços prestados ou bens vendidos 
pelo fornecedor.

Exemplo: Grupo: 75 - Máquinas, equipamentos, artigos e utensílios de escritório e todas 
as sua classes cadastradas. 

GMS – Gestão de Materiais e Serviços                              Módulo Catálogo de Fornecedores



9

3.6 Informações Obrigatórias

As informações de preenchimento obrigatório nas telas do sistema serão precedidas por um 
“*” e o sistema não poderá dar continuidade ao processo em curso caso a informação não 
seja adequadamente preenchida. 

3.7 Relatórios

Os relatórios  formatados  pelo  sistema  serão  todos  disponibilizados  em  formato  PDF  e 
padronizados com o seguinte cabeçalho:

No roda-pé dos relatório será sempre exibido informações de data e hora de geração do 
relatório assim como nome do usuário que solicitou a emissão.   
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3.8 E-mails enviados pelo Sistema GMS

O  sistema  se  corresponderá  com  os  fornecedores  através  de  e-mails emitidos 
automaticamente. Este email serão emitidos sempre que o cadastro ou a documentação do 
fornecedor exigir dele uma ação para sua renovação ou quando o cadastro do fornecedor 
for submetido a alguma ação que seja interessante que seu responsável seja informado. 
São exemplos desta situações o cadastramento de alguma sanção para o CPF/CNPJ do 
fornecedor, a avaliação de um cadastro liberado para avaliação, etc.

O texto do e-mail serão formatados e mantidos pelo DEAM conforme cada caso de emissão. 

As  mensagens  serão  enviados  aos  e-mails cadastrados  pelo  fornecedor  e  é  muito 
importante  que  sejam  mantidos  atualizados  para  que  as  correspondência  não  sejam 
perdidas e o fornecedor não deixe de receber algum aviso importante.

4  COMO ACESSAR O APLICATIVO

Para  acessar  o  sistema  utilize  um  navegador  Web,  preferencialmente  o  software  de 
distribuição livre Mozilla  Firefox (outros navegadores podem não apresentar  as mesmas 
características do Mozilla e dificultar ou impedir o acesso a alguma funcionalidade). Informe 
o endereço: www.gms.pr.gov.br   ou utilize o link localizado no sítio do Compras Paraná.
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Quando o fornecedor  preencher  seu cadastro básico,  automaticamente  será inserido  no 
grupo de trabalho abaixo e passa a ter acesso às funcionalidades a ele reservadas. 

GMS_For_Fornecedor:  grupo  com  acesso  restrito  às  funções  de  consulta, 
cadastramento e recadastramento de seu próprio cadastro. 

Cada usuário no sistema GMS visualizará, através dos Menus, somente as funcionalidades 
a que tem acesso. A identificação do usuário ativo no sistema se localiza no canto superior 
esquerdo da tela, abaixo da logomarca do sistema GMS. 

Obs.:  Para  as  funções  de  acesso  público  fazer  uso  dos  links  disponíveis  no  sítio  do 
Compras  Paraná  que  não  apresentam  restrições  de  acesso  e  disponibilizam  as 
funcionalidades diretamente sem a apresentação dos Menus de acesso. 

Em seguida será apresentada a tela de entrada do sistema:

Informe Usuário (login) e Senha e clique em . 

Nesse momento ficam disponíveis as funções do aplicativo.
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No caso  de  esquecimento  da  senha,  clique  no  botão   localizado  na tela 
inicial. Será aberta a seguinte janela:

Siga as instruções e em seguida clique  em  . Para voltar à tela anterior clique em 
.

Para a troca de senha, clique em  . Será aberta a seguinte janela:

Preencha os campos:

 Usuário – preencha com o nome do usuário.

 Senha – informe a senha atual.

 Nova Senha – digite  uma nova senha.  Para a nova senha deve ser observadas 
alguma regras:

–Não são permitidas palavras com os prefixos: "ABC", "CURITIB", "PARAN", "JAN", 
"FEV",  "MAR",  "ABR",  "MAI",  "JUN",  "JUL",  "AGO",  "SET",  "OUT",  "NOV",  "DEZ", 
"CWB",  "POSITIV",  "SENHA",  "SENTIN",  "TEST",  "123",  "JESUS",  "GOVER", 
"CELEPAR", "ATLETI","BRASIL".

–Não permite palavrar que apresentem similaridade com o CPF,  RG,  login,  e-mail e 
nome do usuário (inclusive parte de nome) além da senha atual.

–É exigido um tamanho mínimo de 8 caracteres. 

 

 Redigite Senha – redigite a nova senha para confirmação da alteração.
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Após o preenchimento dos campos, clique no botão  . Para sair sem alterar, clique em 
.

Em  caso  de  problemas  com  Login  e  senha  entrar  em  contato  com  a  Celepar  – 
Companhia  de  Informática  do  Parana,  através  de  sua  Central  de  Atendimento  ao 
Cliente pelo telefone (41) 3200-5007.

5  FUNÇÕES DO APLICATIVO -  FORNECEDORES

5.1 Consulta Documentação Exigida

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Consulta a Documentação Exigida

Esta funcionalidade possibilita a consulta à documentação que será exigida pelo sistema no 

processo de cadastramento completo de um fornecedor, conforme as legislações em vigor e 

as  definições  do  DEAM.  A  listagem  da  documentação  exigida  dependerá  do  ramo  de 

atividade  de  cada  empresa.  Os  ramos  de  atividades  estão  catalogados  seguindo-se  a 

definição da tabela CNAE – Cadastro Nacional de Atividades Econômicas do IBGE e usada 

para o cadastramento de empresas no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 

Para Pessoas Físicas deverá ser escolhido o CNAE que melhor represente sua atividade 

econômica. 

Quando  o  fornecedor  tiver  mais  de  uma  atividade  econômica  (atividade  principal  e 

secundárias) a listagem da documentação exigida será a junção da documentação inerente 

a cada uma das atividade para as quais será requerido o credenciamento. 

Preencha os campos:

• Tipo de Natureza Jurídica – selecione na lista o tipo de natureza jurídica. 

• Natureza Jurídica – selecione a natureza jurídica. 

• Habilidade/Qualificação – selecione a habilidade ou qualificação.

• Ramo  Atividade  – clique  sobre  o  link Selecionar para  buscar  dados  referentes  às 

atividades econômicas – CNAE.  Será aberta uma tela conforme imagem abaixo, onde 

deverá  ser  escolhido  o  CNAE,  que  melhor  represente  a  atividade  econômica  do 

fornecedor   para   Pessoa  Física  ou  o  código  de  atividade  econômica   exibido  no 
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Certificado  de  Cadastro  do  CNPJ,  emitido  pela  Receita  Federal  para  as  Pessoas 

Jurídicas.  

Preencha os campos:

• Divisão – selecione a divisão.

• Grupo – selecione o grupo a que pertence a atividade (opcional).

• Classe – selecione a classe a que pertence a atividade (opcional).

• Subclasse – selecione a subclasse da atividade (opcional). 

Exemplo de consulta a CNAE

CNAE = 41.20-4-00 - Construção de edifícios 

Divisão: 41 – Construção de Edifícios

Grupo: 2 -  Construção de Edifícios

Classe: 0-4 - Construção de Edifícios

Subclasse: 00 - Construção de Edifícios

CNAE = 4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas 

Divisão: 42 – Obras de Infra-estrutura

Grupo: 9 -  Construção de Obras de Infra-estrutura

Classe: 9-5 – Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Subclasse: 01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE = 4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas 

Divisão: 21 – Fabricação de produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos

Grupo: 1 -   Fabricação de produtos Farmoquímicos

Classe: 0-6 – Fabricação de produtos Farmoquímicos

Subclasse: 01 - Fabricação de produtos Farmoquímicos 

Após o preenchimento dos campos, clique sobre o botão .

Voltando à tela inicial,  clique sobre o botão  .  Em seguida será exibida,  em 

formato  PDF,  a  listagem  da  documentação  exigida  para  a  Natureza  Jurídica  e  CNAE 

GMS – Gestão de Materiais e Serviços                              Módulo Catálogo de Fornecedores



15

informados,  conforme  modelo  abaixo.  Observar  que  para  os  documentos  listados,  nem 

todos serão de apresentação obrigatória. 

5.2 Linhas Fornecimento Disponíveis

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Linhas de Fornecimento Disponíveis

Esta  funcionalidade  possibilita  a  visualização  e  impressão  das  linhas  de  fornecimento 

disponíveis. 

Linhas de Fornecimento são agrupamentos de tipos de produtos  ou serviços similares nas 

quais as empresas devem se enquadrar para seu cadastramento como fornecedores do 

Estado. Para o Estado estes agrupamentos são classificados em Grupos e Classes. Caso 
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sejam identificadas linhas de fornecimento que não existam nas listagens e que sejam de 

interesse,  entrar  em  contato  com  o  DEAM  que  poderá  avaliar  a  viabilidade  do 

cadastramento da nova linha desejada.  

Preencha os campos:

• Tipo – selecione o tipo de linha de fornecimento: serviço ou material.

• Grupos – selecione o grupo (opcional).

• Classe – selecione a classe (opcional).

• Exibir  – indique  o  tipo  de  visualização:  simplificado  ou  detalhado.  A  visualização 

detalhada exibe o detalhamento dos grupos e classes com informações sobre que tipo 

de produto ou serviço estão ou não inseridos em cada classificação. 

Após o preenchimento dos campos, clique sobre o botão . Será aberta uma tela, 

conforme imagem abaixo. Clique no botão   se deseja enviar o documento para 

impressão. 
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5.3 Habilitação de Fornecedores

5.3.1 Cadastramento Inicial

5.3.1.1 Solicitação de Cadastro Inicial 

Função:   Fornecedor  >> Fornecedor  >>  Habilitação do Fornecedor  >>  Cadastramento 

Inicial >>   Solicitação de Cadastro Inicial 

Esta funcionalidade é de acesso publica e disponível no sítio do Compras Paraná e tem por 

objetivo o cadastramento inicial  do Fornecedor.  Com o castramento inicial,  o fornecedor 

estará apto a receber informações sobre processos de aquisições e pesquisas de preço que 

sejam abertas pelo Estado em suas Linhas de Fornecimento.

Para que o fornecedor possa ser efetivamente habilitado como Fornecedor, deverá  acessar 

o sistema GMS, com o uso do login e senha que o sistema GMS lhe enviará por e-mail e 

complementar  seu  cadastramento,  seguindo  as  instruções  que  receberá  ao  final  do 

processo de  Solicitação de Cadastro Inicial. 

Cadastramento Inicial 
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• Pessoa Física ou Pessoa Jurídica  – informe o tipo de fornecedor

Preencha os campos abaixo para pessoa física:

• CPF – informe o número do CPF do fornecedor.

• Nome – digite o nome completo e sem abreviaturas do fornecedor. 

• RG – informe o RG.

• UF – selecione o Estado emissor do RG.

• Estado Civil – selecione o estado civil da pessoa. 
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• Sexo – selecione o sexo da pessoa.

Preencha os campos abaixo para pessoa jurídica:

• CNPJ – informe o número do CNPJ do fornecedor.

• Razão Social – digite a razão social do fornecedor. 

• Filial  de  empresa  Internacional  -  informe  se  trata-se  de  uma  filial  de  empresa 

internacional.

• Matriz Internacional – se for filial, selecione a Matriz internacional. A Matriz Internacional 

deverá já estar cadastrada no GMS. 

Endereço

• CEP – informe o CEP do endereço e clique na   ao  lado. Clicando-se na Lupa o 

sistema exibirá o logradouro, bairro,  cidade  e UF referentes ao CEP.

• número– informe o número.

• complemento– informe o complemento. 

• Caixa Postal– informe o número da caixa postal para correspondência 

Telefone

• DDD e número de telefone-  informe os números.

• Fax– indicativo de identificação do telefone como Fax.

• Botão   Clicando-se no botão o telefone informado será transportado para uma 

listagem  abaixo dos telefones cadastrados para o fornecedor.  Poderão ser cadastrado 

tantos telefones quantos forem necessários.

• Listagem de telefones – para a exclusão de um número da lista clicar no ícone  .

e-mail

• e-mail -   informe o e-mail do fornecedor e da área comercial do fornecedor. 

• Botão   Clicando-se no botão o e-mail  informado será transportado para uma 

listagem a abaixo dos e-mails cadastrados para o fornecedor.  Poderão ser cadastrado 

tantos e-mails quantos forem necessários.

• Listagem de e-mails – para a exclusão de um e-mail da lista clicar no ícone .

• Natureza Jurídica – informe a Natureza Jurídica (NJ). Para Pessoas Jurídicas a NJ deve 

ser  replicada  do  Cadastro  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ)  da  Empresa.  Para  Pessoas 

Físicas   escolher a NJ que melhor representa sua situação.
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Atividades  Econômicas:  Informar  as  Atividades  Econômicas  para  as  quais  o  fornecedor 

deseja seu credenciamento como fornecedor. Para as atividades principal  e secundárias 

informadas,  posteriormente  deverá  ser  inserida  toda  a  documentação  exigidas  para   a 

habilitação referente ao CNAE das Atividades cadastrais . 

• Principal - clicar no link  “Selecionar” e será aberta uma tela para a seleção da atividade 

Principal  do  Fornecedor.  Para  Pessoas  Jurídicas,  a  Atividade  Econômica   Principal 

deverá  ser   replicada  do Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ)  da Empresa (campo: 

Código e descrição da Atividade Econômica Principal). Para Pessoas Físicas   escolher 

atividade que melhor represente sua área de atuação. 

• Secundária -  clicar no link  “Selecionar”  e de forma semelhante a Principal escolher as 

atividades secundárias da empresa (no CNPJ da empresa campo .Código e descrição 

das  Atividades  Econômicas  Secundárias)..  As  atividades  selecionadas  serão 

transportadas para a listagem abaixo. 

• Listagem de Atividades Secundárias – para a exclusão de uma atividades secundária, 

clicar no ícone .

• Consignatária – campo visível somente para empresas Pessoas Jurídicas e com  CNAE 

informados para  Atividades Econômicas Principal ou Secundárias referente à área que 

estejam  definidas  como  possíveis  de  serem  consignatárias.  A  definição  dos  CNAE 

possíveis de consignação é feito pelo DEAM. Caso a empresa atue como consignatária 

marcar a opção “Sim”.

Linha de Fornecimento: lista de agrupamentos de serviços e/ou materiais que fazem parte 

da linha de fornecimento da empresa.  Pela linha de fornecimento é que o fornecedor será 

avisado sobre as aquisições que o Estado venha a abrir.  Poderão ser cadastradas todas as 

linhas que sejam de interesse do fornecedor.

• Linha de Fornecimento/Tipo – escolher se Material ou Serviços

• Grupo –  conforme o tipo escolhido (Material ou Serviço) serão exibidos no combobox 

todos os grupos disponíveis para seleção.

• Classe –  conforme o grupo escolhido serão exibidos no combobox todas as classe s 

disponíveis.  Caso a Linha de Fornecimento da empresa abranja todas as classes do 

Grupo não seleciona nenhuma Classe, mantendo-se selecionado apenas o Grupo.

• Botão : Clicando-se no botão o grupo e classe selecionados serão transportados 

para  a  listagem  a  abaixo.   Poderão  ser  cadastrado  tantas  Linhas  de  Fornecimento 

quantas forem necessárias para bem representar as linhas do fornecedor.

• Listagem de Linhas de Fornecimento – para a exclusão de uma linha da lista clicar no 

ícone .
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Responsável pelo Preenchimento:  pessoa que representará a empresa perante o sistema 

GMS. A partir dos dados de CPF, o sistema gerará um login e senha de acesso ao GMS 

que serão enviados ao e-mail informado abaixo. De posse do  login e senha o fornecedor 

poderá dar continuidade ao seu processo de habilitação. Caso o CPF informado já possua 

um  login e senha,   sua situação será atualizada para passar a ter  acesso também  ao 

sistema GMS. Um pessoa poderá, eventualmente, representar mais de uma empresa.

• CPF – CPF do responsável

• RG e UF  –  RG e UF da RG do responsável 

• Nome completo  –  Nome completo do responsável

• e-mail  –  e-mail do responsável

Em seguida clique sobre o botão . Ao clicar  no botão o sistema  enviará ao e-mail 

do fornecedor e do responsável pelo preenchimento e-mail informando-os sobre os passos a 

serem seguidos para a continuidade de seu processo de habilitação, assim como, seu login 

e senha para acesso ao sistema.

5.3.1.2 Complementação Cadastro Inicial de Fornecedores

Função:   Fornecedor >> Fornecedor  >>  Cadastramento Inicial  >>   Compl.  Cad.  inicial 

Fornecedores 

Esta funcionalidade possibilita a complementação do cadastro inicial do Fornecedor. 

Após o preenchimento de seu cadastro inicial, o fornecedor deve ter recebido por e-mail seu 

login e senha para acesso ao sistema GMS. Com o uso do  login e senha, o fornecedor 

poderá  dar  inicio  ao  processo  de  complementação  de  seu  cadastro  buscando  o 

credenciamento como Fornecedor do Estado.  A complementação do cadastro, também, 

poderá ser feita pelo grupo de avaliadores.

Quando o usuário logado for o Fornecedor o sistema habilita-o automaticamente a acessar o 

seu cadastro. Caso o usuário pertença aos grupos de trabalho de Validação de Cadastro ou 

Digitação,  o sistema abrirá tela para a seleção do fornecedor a ser trabalhado. 

Pesquisar 
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Preencha os campos:

• CNPJ/CPF – informe o CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do fornecedor.

• Razão Social/Nome – preencha com parte de razão social ou nome do fornecedor.

Após o preenchimento dos campos, clique sobre o botão . Será aberta uma tela, 

conforme imagem abaixo:

Exibir  Implantado:  através  desta  opção  pode  ser  visualizado   os  dados  cadastrais 

implantados do fornecedor. Dados implantados são os dados já avaliados e aprovados pela 

Comissão de Avaliação ou os dados de um Cadastro Inicial preenchido pelo fornecedor e 

aguardando complementação de dados.  Quando solicitada é exibida  a ultima versão do 

dados.   

Exibir Rascunho: exibe os dados entrados e ainda não avaliados, se existirem. Os dados em 

rascunho  são  os  dados  informados  na  complementação  do  cadastro  inicial  ou  nos 

processos de renovação cadastral e ainda não liberados para a avaliação ou liberados e 

ainda não avaliados pela comissão de avaliação.
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Para selecionar o fornecedor, clique sobre o ícone . Em seguida será aberta uma tela, 

conforme imagem abaixo, contendo informações cadastrais do fornecedor que poderão ser 

alteradas.  Caso  já  exista  um  cadastro  em  rascunho  será  este  que  será  aberto  para 

alteração.  Caso  não  exista  ainda  um  “Rascunho”,  será  gerado  um  a  partir  dos  dados 

implantados.  O cadastro do fornecedor permanecerá como “Rascunho” até que ocorra a 

avaliação  cadastral  por  parte  do  DEAM  ou  dos  órgão  autorizados.  O  usuário  poderá 

completar as informações e no momento que considerar que seu cadastro esta concluído 

deverá  liberá-lo  para  avaliação  através  da  funcionalidade  de  Liberar  Cadastro   para 

Avaliação.

Preencher os campos:

Cadastro  Implantado:  nesta  parte  do  formulário  são  exibidas  as  informações  sobre  a 

situação do cadastro implantado do Fornecedor. O cadastro implantado é a situação atual e 

para  a  qual  deseja-se  alteração  ou  complementação  de  informações.     Um  cadastro 

implantado só será afetado pelo Rascunho em desenvolvimento quando o Rascunho for 

avaliado  pelos  órgãos responsáveis.   As  informações  apresentadas  são as  de  situação 

inicial de cadastramento do Fornecedor ou de ultimo cadastro avaliado quando tratar-se de 

uma renovação de cadastro..
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• Tipo de credenciamento – 
– Simplificado  –  demonstra  que  o  Fornecedor  fez  até  o  momento  somente  o 

preenchimento de seu cadastro parcial,  através da Solicitação de Cadastramento 

Inicial. 

– Completo -  cadastro que já foi avaliado e aprovado pela comissão de avaliação

• Situação  – 
– Não Avaliado – esta situação representa que o cadastro ainda não foi avaliado pelo 

DEAM ou pelos órgão autorizados. 

– Válido  -   cadastro  avaliado  pelo  comissão  de  Avaliação  e  dentro  do  prazo  de 

validade do cadastro.

– Válido  com pendência  de documentação -  :  cadastro  avaliado  pelo  comissão de 

avaliação  e  dentro  do  prazo  de  validade  do  cadastro,  mas  que  tem  alguma 

documentação obrigatória de habilitação vencida e ainda não renovada. 

– Vencido -  cadastro validado pelo comissão de Avaliação e fora do prazo de validade 

do cadastro.

– Inativo -  cadastro para o qual foi solicitada a inativação ou que ficou vencido e sem 

renovação  por  período  maior  que  o  definido  pelo  DEAM  para  a  renovação  de 

cadastro. A renovação poderá ser feita a qualquer momento 

– Suspenso  -   cadastro  com  validade  suspensa  em  função  do  cadastramento  de 

alguma sanção de suspensão. Ficará suspendo até a data informada como data de 

fim da punição.   A renovação ou complementação do cadastro não modificará a 

situação de suspenso sem que a data de reabilitação da sanção seja atingida.

– Inidôneo: cadastro com validade suspensa em função do cadastramento de alguma 

sanção de inidoneidade. Ficará suspendo até a data informada como data de fim da 

punição. A renovação ou complementação do cadastro não modificará a situação de 

inidoneidade  sem que a data de reabilitação da sanção seja atingida.

• Criado em    e  Implantado em: data de criação e implantação do cadastro.   

• Data  de Validade  do  Cadastro  -   quando  exibida  demonstra  a  data  de  validade  do 

cadastro se válido  ou válido com pendência de documentação.

Cadastro em Rascunho: serão exibidas as informações cadastradas na fase de Solicitação 

de Cadastro e aberto para a correção ou adequação dos dados se necessário. 

Para Pessoa Física

• Nome – digite ou altere  o nome completo do fornecedor.

• Tipo de Natureza Jurídica – selecione ou altere a Natureza Jurídica. Tipo de natureza. 

Tipo de Natureza Jurídica são os grande agrupamento de Natureza Jurídica. 

• Natureza Jurídica – selecione ou altere a natureza jurídica.
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• RG – informe ou altere o número do RG.

• UF – selecione ou altere o Estado do RG.

• Estado Civil -  selecione ou altere o estado civil da pessoa. 

• Sexo – informe ou altere o sexo do fornecedor pessoa.

Para Pessoa Jurídica

• Razão Social  – digite ou altere  o nome do fornecedor.

• Tipo de Natureza Jurídica – selecione ou altere a Natureza Jurídica.  Tipo de Natureza 

Jurídica são os grande agrupamento de Natureza Jurídica. 

• Natureza  Jurídica  – selecione  ou  altere  a  natureza  jurídica,  conforme  CNPJ  do 

fornecedor.

• Consignatária  – campo visível somente quando o fornecedor  for uma Pessoa Jurídica e 

tiver  informado em sua  listagem de  Atividades  Econômicas,  atividades  que  estejam 

cadastradas como  serviços consignados.  Marcar o campo caso deseje cadastrar-se 

como consignatária.

• Fantasia – informe o nome fantasia da empresa. 

• Porte da empresa  – selecione o porte da empresa. As opções disponíveis são   “ME” 

(Microempresa), “EPP” (Empresa de Pequeno Porte), “Cooperativas” e “Outros”. 

• Inscrição Estadual -  informe a Inscrição Estadual da empresa. 

• Inscrição na Junta Comercial  e UF  -  informe a Inscrição na Junta Comercial e o estado 

em que a inscrição esta registrada.

• Pertence  a  Grupo  Empresarial  -  indicativo  de  que  a  empresa  pertence  a  grupos 

empresariais.  Caso o indicativo seja marcado será exibido em seguida o campo para 

que o usuário informe o grupo a que a empresa pertence. 

– Grupo Empresarial  -  selecione na caixa apresentada o grupo a que pertence. Caso 

o grupo desejado não seja apresentado na caixa, clicar no ícone de <Incluir> que o 

sistema abrirá tela específica para a inclusão de novo grupo Empresarial. Depois da 

inclusão selecionar o desejado.

Endereço 
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Em seguida preencha as informações referentes ao endereçamento:

• CEP – digite o CEP e clique na  para que o sistema busque, nas tabelas de CEP,  os 

dados de logradouro, bairro, cidade e estado do CEP informado.

• Cidade – campo somente de exibição. Cidade referente ao CEP informado.

• UF - campo somente de exibição. UF referente ao CEP informado.

• Logradouro  – campo  somente  de  exibição.  Nome  do  logradouro  referente  ao  CEP 

informado.

• Bairro – campo somente de exibição. Nome do bairro referente ao CEP informado.

• Número -  informe o número. 

• Complemento – informe o complemento do endereço, se houver.

• Caixa Postal – informe o número da caixa postal, se houver.

Após o preenchimento/alteração dos campos, será exibida a mensagem: “(Os dados acima 

foram alterados, para confirmar clique em "Gravar".) “ clique sobre o botão .  Neste 

momento o sistema guarda as informações até aqui  digitadas e habilita para a continuidade 

da complementação do cadastro.  

A continuidade do preenchimento poderá ser feita na sequência ou posteriormente se assim 

for desejado. 

Continuação da Complementação do Cadastro

A tabela abaixo mostra campos ocultos que podem ser visualizados clicando no ícone .. 

Cada seção exibirá os dados já existentes e abrirá para alteração das informações conforme 

explicado abaixo.   
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Telefone e e-mail –  com o uso do link  poderão ser inseridos ou alterado os 

telefones de contado da empresa e e-mail da empresa. Os e-mails aqui informados serão 

usados pelo sistema para as comunicações automáticas necessárias (aviso de vencimento 

de documentações ou cadastro, pesquisas de preço, etc.).  
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Atividades Econômicas – com o uso do link  poderão ser inseridos ou alterado 

as atividades econômicas da empresa.  As Atividades devem ser cadastradas a partir da 

listagem de Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – CNAE  mantida  pelo IBGE. 

Para Pessoas Jurídicas, as Atividades Principal e Secundárias a serem informadas deverão 

reproduzir os dados existentes de Atividades Econômicas do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ da empresa.    Para Pessoa Física o usuário deverá escolher as atividades 

que melhor representem seu ramo de atividade. 

Deverão ser informados somente os CNAE para os quais o fornecedor deseja habilitação. 

Para os CNAE informados serão exigidas as documentações de Habilitação.  

Caso algum dos CNAE escolhidos seja referente a uma atividade econômica que esteja 

habilitada  como  possível  de  consignação,  o  sistema,  automaticamente,  habilitará  a 

possibilidade do fornecedor escolher cadastra-se na condição de consignatária.  Para isto 

marcar o campo Consignatária habilitado junto a´Natureza Jurídica do fornecedor.
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Linha de Fornecimento – com o uso do link  poderão ser inserida ou alterada a 

Linha de fornecimento da Empresa. Linha de Fornecimento é o conjunto de agrupamentos 

de materiais  vendidos  ou  serviços prestados pela empresa.  É através de sua linha de 

fornecimento que o fornecedor será informado sobre os processos de compra ou pesquisas 

de preço abertas pelo Estado.  A linha de Fornecimento poderá ser informada por Grupo, 

quando a empresa vender/prestar todos os produtos ou serviços constantes do Grupo ou 

por Classe quando for desejado informar detalhadamente. 
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Informações  Financeiras– com  o  uso  do  link  poderão  ser  inseridas  ou 

alteradas  as  informações   sobre  Balanço  Patrimonial  da  empresa.  As  informações 

financeiras somente são necessárias para empresas tipo Pessoa Jurídica.

O sistema manterá as informações de todos os balanços informados e exibirá junto aos 

dados do Rascunho os dados referentes ao balanço  mais atual.

Selecionar o Balanço a ser alterado ou a Inclusão de um novo.
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• Ano de referência  – ano do balanço a ser informado;

• Capital  Social  -  O capital  social,  financeiramente ou contabilmente conceituando,  é a 

parcela do patrimônio líquido de uma empresa ou entidade que represente investimento 

na forma de ações (se for sociedade anônima) ou quotas (se for uma sociedade por 

quotas  de  responsabilidade  limitada)  efetuado  na  companhia  pelos  proprietários  ou 

acionistas, o qual abrange não somente as parcelas entregues pelos acionistas, mas 

também  os  valores  obtidos  pela  empresa  e  que,  por  decisão  dos  acionistas  ou 

proprietários, são incorporados no capital social.

• Data de Registro  – data de registro da empresa. 

• Ativo  Circulante   – o ativo  circulante  das  empresas  mercantis  é  representado  pelas 

disponibilidades financeiras e outros bens e direitos que se espera sejam transformados 

em disponibilidades, vendidos ou usados dentro de um ano ou no decorrer de um ciclo 

operacional.

• Ativo Realizável a Longo Prazo - é qualquer conjunto de bens e direitos que irão realizar-

se em até 360 dias contados do ultimo dia do exercício social da data de publicação do 

balanço a que faz parte

• Ativo  Permanente  -   os  bens e  direitos  da empresa  que  não  sofrem movimentação 

constante. Fazem parte do patrimônio desta empresa, chamados Bens Patrimoniais.

• Ativo Total -  os bens e direitos da empresa expressos em moeda local (ou seja, em 

reais). É uma forma de medir o total de recursos que estão à disposição da companhia.

• Passivo Circulante -  são as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano: 

contas a pagar, dívidas com fornecedores de mercadorias ou matérias-prima, impostos a 

recolher (para o governo), empréstimos bancários com vencimento nos próximos 360 

dias, provisões (despesas incorridas, geradas, ainda não pagas, mas já reconhecidas 

pela empresa: imposto de renda, férias, 13° salário etc.).

• Passível Exigível a  Longo Prazo -  são as dívidas de uma empresa que serão liquidadas 

com prazo superior a um ano, ,financiamentos títulos a pagar, entre outros. O passivo 

exigível  trata-se  das  obrigações  com  terceiros,  como  duplicatas  a  pagar,  notas 

promissórias a pagar, fornecedores, impostos a recolher, contas a pagar, títulos a pagar, 

contribuições a recolher e outras, que terão seu vencimento 360 dias após a data da 

publicação do balanço de que fazem parte

• Passivo Total - Abrange os valores do passivo corrente (exigível a curto prazo), mais o 

passivo  do financiamento  (exigível  a  longo  prazo).  Engloba  ainda as provisões  para 

devedores duvidosos, no caso de estas ainda não terem sido deduzidas nas contas dos 

clientes, e os proveitos antecipados. 

• Patrimônio Liquido  -  representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa 

em um determinado momento. No balanço patrimonial,  a diferença entre o valor dos 

ativos e dos passivos  e resultado de exercícios futuros representa o PL (Patrimônio 
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Líquido), que é o valor contábil  devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, 

baseado no Princípio da Entidade.

• Índices financeiros  – Formulas de Cálculos:

– LT Índice de Liquidez Total:  (Ativo Circulante +  Ativo Realizável Longo Prazo) / 

(Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo)

– ÍLC Índice de Liquidez Corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante

– IET Índice de Endividamento Total:   Passivo Circulante + Passivo Exigível  Longo 

Prazo) / Ativo Total.

Entidades  Profissionais  Fiscalizadoras   – com o uso  do  link  poderão ser 

inseridas ou alteradas as informações  as entidades Profissionais ou Fiscalizadoras às quais 

a empresa  esta vinculada.

• Entidade  –  escolher na caixa exibida a entidade desejada. Caso a entidade desejada 

não  conste  da  caixa,  entrar  em  contato  com  o  DEAM  para  solicitar  a  inclusão  da 

entidade no sistema.

• Número de Registro  – número de registro do fornecedor na entidade.

Responsáveis  Técnicos   –   com o uso  do  link  poderão  ser  inseridas  ou 

alteradas  as  informações   sobre  as  pessoas  que  respondem  na  empresa  como 

responsáveis técnicos. Responsáveis técnicos deverão ser Pessoas Físicas.
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• Entidade  –  escolher  na caixa a entidade desejada.  Caso a entidade desejada não 

conste da caixa entrar em contato com o DEAM para solicitar a inclusão da entidade no 

sistema.

• Número de Registro  – número de registro do profissional  na entidade.

• CPF  – CPF do profissional.  Caso a pessoa ainda não esteja cadastrada como pessoa 

para o GMS, será aberto tela para o cadastramento dos dados básicos da pessoa. Em 

seguida será exibido o nome da pessoa.

• Clicar  no  botão  <Incluir> para  transportar  a  pessoa  informada   para  a  lista  de 

responsáveis técnicos exibida abaixo na tela. 

Sócios   –   com  o  uso  do  link  poderão  ser  inseridas  ou  alteradas  as 

informações  sobre os sócios da empresa. Poderão ser sócios Pessoas Físicas ou Pessoa 

Jurídicas.
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• CPF / CNPJ  –  CPF/CNPJ  do sócio.  Caso a PF ou PJ ainda não esteja cadastrada 

para o GMS será aberto tela para o cadastramento dos dados básicos. Em seguida será 

exibido o nome ou razão social. Dependendo da Natureza Jurídica do fornecedor poderá 

ser obrigatória a apresentação dos sócios .

Dirigentes    –   com o uso do  link  poderão ser  inseridas  ou alteradas as 

informações  sobre os dirigentes da empresa. 
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• CPF   –  CPF do dirigente. Caso o dirigente ainda não esteja cadastrada para o GMS 

será aberto tela para o cadastramento dos dados básicos. Em seguida será exibido seu 

nome.  Dirigente será sempre uma Pessoa Física.

• Cargo  – conforme a Natureza Jurídica definida para o fornecedor, o sistema exibirá a 

relação de cargos possíveis para a Natureza Jurídica. Escolher o cargo e clicar no link 

Incluir. 

Observação: Caso a informação de dirigente, para a Natureza Jurídica seja obrigatório isto 

será informado em mensagem explicativa abaixo da listagem de dirigentes cadastrados..   

Representantes   –  com o uso do link  poderão ser inseridas ou alteradas as 

informações  sobre os representantes da empresa.  Serão representante,  as pessoa que 

representarão  a  empresa  junto  ao  Estado  nos  processos  de  aquisição  de  materiais  e 

serviço.
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• CPF   –  CPF do representante. Caso o representante  ainda não esteja cadastrada para 

o GMS, será aberto tela para o cadastramento dos dados básicos. Em seguida será 

exibido seu nome.  Representante será sempre uma Pessoa Física.

Domicílios Bancários   –  com o uso do link  poderão ser inseridas ou alteradas 

as informações  sobre os bancos em uso pela empresa.  A informação de contas bancárias 

será  utilizada  para  os  pagamentos  de  materiais  e  serviços,  caso  a  empresa  venha  a 

fornecer ao Estado.
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• Banco – escolher na listagem exibida o banco desejado.   

• Número da Agência, Nome da Agência e Número da Conta corrente   –  digite os dados

• Conta principal   –  indicativo se o fornecedor deseja que a conta em manutenção seja 

considerada como sua conta principal.

Habilitação: Habilitação Jurídica, 
Habilitação: Qualificação Econômica e 
Habilitação: Financeira, Regularidade Fiscal   – 

Com o uso do link  poderão ser inseridas ou alteradas as informações  sobre 

as Habilitações. Estas habilitações são dependentes da Natureza Jurídica da empresa e o 

sistema, automaticamente, busca a documentação mínima que deverá ser informada pelo 

fornecedor para cada tipo de habilitação, conforme exemplo abaixo. 

Através do link de alteração de cada documento será possível a entrada de dados sobre os 

documentos que atenderão a cada um das documentações exigidas.  As documentações 

listadas em vermelho são as que ainda precisam ser informadas e as em preto são as que já 

tiveram sua entrada de dados realizada
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O link     Incluir  Documentação  Extra  poderá  ser  usado  quando  o  usuário  desejar 

informar  alguma  documentação  complementar,  não  solicitada  pelo  sistema,  e  que  o 

fornecedor considere importante para a avaliação de seu cadastro.  Esta possibilidade de 

inclusão  de  documentação  extra  esta  disponível  somente  no  processo  de  Avaliação 

Cadastral.  

Na  coluna  “Adicionar”  será  apresentado  o  ícone   para  documentos  que  permitam 

múltiplas ocorrências, ou seja, quando um mesmo documento  puder ser inserido várias 

vezes. A definição de permissão para múltiplas ocorrências de um documento será feita 

quando  da  definição  da  documentação  exigida  para  a  habilitação.  Um  exemplo  de 

documento  que  permitiria  múltiplas  ocorrência  poderia  ser  a  comprovação  de  pessoal 

técnico  pela  apresentação  de  documentação  de  Identidade  de  cada  um  dos  técnicos. 

Quando do acionamento do ícone   o sistema criará mais uma ocorrência do documento 

(mesma descrição) no quadro de documentação que deverá ser populado da forma definida 

para os demais documentos.

Somente estarão habilitados para a exclusão – ícone ,  os documentos extras (criados 

pelo  usuários  além  dos  solicitados  pelo  sistema)   e  os  adicionados  como  múltiplas 

ocorrências (o documento original, exigido pelos sistema não poderá ser excluído). 
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Clicando-se sobre o ícone   o sistema permitirá a entrada de dados/alteração de cada 

uma das documentações solicitadas.

• Habilitação   –  exibe a habilitação em que se esta trabalhando ( Habilitação Jurídica, 
Qualificação Econômica e Financeira ou Regularidade Fiscal). 

• Documento   –  lista de todos os documentos que podem atender a necessidade definida 

de documentação. Deve ser escolhido um deles.

• Número do Documento   –  informe o número do documento se existir.

• Orgão Emissor   –  informe o nome do  órgão emissor  se existir.

• UF   –  informe a UF do orgão emissor se existir.

• Data de emissão –  informe a data de emissão, se houver.

• Data de vencimento –  informe a data de vencimento. Para alguns documentos a data de 

vencimento é obrigatória. Quando for obrigatória a data estará precedida de um “*”. A 

data de vencimento será obrigatória quando o documento exigir a data de vencimento e 

esta data for usada pelo sistema para validação do cadastro.

• Relacionado a CPF/CNPJ –  quando o documento permitir (por parametrização) que ele 

seja vinculado a um CPF ou CNPJ (por exemplo quando o documento referir-se a um 

responsável técnicos) este campo será exibido para que seja preenchido o número do 

CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa relacionada. Caso esta pessoa física ou jurídica 
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ainda  não  exista  no  cadastro  do  GMS  será  aberto  tela  específica  para  seu 

cadastramento.

• Observação –  utilizar  este campo para esclarecimentos  que considerar  necessários 

quanto a documentação em digitação  e que possam ajudar no processo de avaliação do 

cadastro.  Exemplo:  quando  a  empresa  ainda  não  possui  uma  determinada 

documentação definitiva  e  esta  apresentado somente um protocolo  do documento  – 

neste  caso pode-se colocar  uma explicação  e  quando  da  avaliação  a  Comissão  de 

Avaliação é que vai julgar procedente o documento ou não. 

Habilitação: Qualificação Técnica   –  

De forma semelhante as demais habilitações, com o uso do link  poderão ser 

inseridas ou alteradas as informações  sobre a documentação para a Qualificação Técnica. 

Esta  habilitação  é  dependente  das  Atividades  Econômicas  (CNAE)  informadas  e  serão 

solicitadas  as  documentações  necessárias  e  específicas  para  os  CNAE.  Caso  as 

documentações exigidas para um determinado CNAE não sejam informadas, o fornecedor 

não terá seu cadastro validado para esta atividade econômica.  As telas apresentadas são 

semelhantes as demais habilitações.
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5.3.1.3 Liberar Cadastro para  Avaliação

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Habilitação do Fornecedor >>   Cadastramento 

Inicial >>   Liberar Cadastro p/ Avaliação

Esta funcionalidade permite que após a complementação de informações o fornecedor libere 

seu  cadastro para a avaliação dos órgão avaliadores do estado.

No processo de liberação de cadastro o fornecedor será informado sobre as inconsistências 

existentes  em  seu  cadastro  (informações  que  seriam  obrigatórias  e  que  não  foram 

preenchidas) e poderá voltar a complementá-lo. Caso considere que deseja encaminhar o 

cadastro para avaliação apesar das pendências apontadas o fornecedor poderá fazê-lo. 

Ao final do processo de liberação o sistema enviará por e-mail ao fornecedor, assim como 

exibirá em tela,  a Guia de Encaminhamento de documentação que deverá ser entregue 

junto com a documentação ao órgão avaliador.  A Guia trará informações sobre local para a 

entrega ou envio  da documentação,  além da relação da documentação que deverá ser 

apresentada (nem todos os documentos solicitados exigem comprovação e serão solicitados 

somente os que a exigem).  Quando o órgão avaliador  receber a documentação poderá dar 

inicio  ao  processo  de  avaliação  do  cadastro  visando  a  habilitação  da  empresa  como 

Fornecedor do Estado.   

Preencha os campos:

• CNPJ/CPF – informe o CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do fornecedor.

• Razão  Social/Nome  – preencha  com  parte  ou  toda  a  razão  social  ou  nome  do 

fornecedor.

Após o preenchimento dos campos, clique sobre o botão . Será aberta uma tela, 

conforme imagem abaixo. 
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Para selecionar o fornecedor, clique sobre o ícone . 
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• link   Exibir Cadastro a ser encaminhado - Rascunho – através deste link o fornecedor 

poderá visualizar os dados de seu cadastro a ser avaliado  para uma ultima conferência 

antes da liberação para avaliação. 

• Pendências – quando existirem, serão exibidas as pendências de documentação que o 

sistema identificou para que o fornecedor volte a complementação do cadastro ou opte 
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pelo envio para avaliação mesmo com pendências. No caso de envio com pendências o 

órgão avaliador, se entender que as pendência não podem ser relevadas, devolverá o 

cadastro para que os dados sejam complementados.  

• Botão <Encaminhar com Pendência> ou <Encaminhar> – quando clicado no botão o 

sistema exibirá em tela e enviará para os e-mail cadastrados do Fornecedor, a Guia de 

Encaminhamento,  contendo  a  listagem  da  documentação  a  ser  apresentada 

obrigatoriamente e o local para entrega ou envio da documentação.
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5.3.2 Renovação Cadastral

5.3.2.1 Solicitação Renovação

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Habilitação do Fornecedor >> Renovação Cadastral 

>>   Solicitação de Renovação

A  .solicitação  de  renovação  aplica-se  a  fornecedores  que  já  tenham tido  seu  cadastro 

avaliado alguma vez e desejem ou necessitem a renovação de seu cadastro. 

O  funcionamento  desta  rotina  é  semelhante  a  Complementação  do  Cadastro  Inicial  do 

Fornecedor.  O Fornecedor deverá acessar o sistema com seu  login e senha e por esta 

funcionalidade  deverá alterar ou complementar os dados que se façam necessários em 

relação  aos  dados  já  informados  anteriormente.  As  informações  que  não  sofreram 

alterações  devem  permanecer  inalteradas  e  não  será  necessária  sua  comprovação  ou 

apresentação de documentação novamente.

Caso existam processos de renovação de documentos já em execução (liberados mas ainda 

não avaliados pelos órgãos avaliadores), quando o usuário entrar nesta rotina receberá a 

informação   “Existe documentação em processo de Renovação, esta informação deverá ser 

replicada neste processo de Renovação Cadastral. “  e deverá transcrever as alterações 

feitas de documentações para este processo de renovação (isto em função de que o novo 

rascunho  é  gerado  a  partir  das  informações  já  implantadas  do  fornecedor,  ou  seja,  já 

avaliadas).

Para maiores informações vide item   Complementação Cadastro Inicial de Fornecedores 

deste manual.

5.3.2.2 Liberar Renovação para Avaliação

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Habilitação do Fornecedor >> Renovação Cadastral 

>>   Liberar renovação para Avaliação 

Funcionalidade semelhante a Liberação de Cadastro para Avaliação. 

Vide item     Liberar Cadastro para  Avaliação      deste manual 
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5.3.2.3 Situação Atual da Documentação

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Habilitação do Fornecedor >> Renovação Cadastral 

>>   Situação Atual da Documentação 

Por esta função é possível visualizar a situação atual da documentação apresentada pelo 

fornecedor para a validação de seu cadastro. 

Como o cadastro do fornecedor esta em constante validação, pela rotinas automáticas de 

monitoramento,   em  função  do  vencimento  das  documentações,   esta  funcionalidade 

permite a empresa   verificar a situação atual das documentações apresentadas. A situação 

exibida  de  cada  documentação  é  a  posição  avaliada  e  portanto  se  houverem 

documentações em processo de renovação esta situação não estará sendo reportada por 

esta consulta.  

• CPF/CNPJ – identificação do fornecedor.

• Nome / Razão Social  – nome ou razão social do fornecedor. 

• Situação  – situação cadastral do Fornecedor. 
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• Natureza Jurídica  ou Atividade  Econômica – NJ ou CNAE a que o  documento  esta 

associado. 

• Documento  – denominação do documento. Quando exibido em vermelho significa que o 

documento não foi preenchido.

• Obrigatório – identificação de obrigatoriedade de preenchimento do documento. Quando 

o documento for obrigatório e não for preenchido colocará o Cadastro do Fornecedor em 

situação de Pendência de Documentação.

• Número do Documento  – número informado para o documento.

• Data de Vencimento Obrigatória – indicativo de obrigatoriedade de preenchimento da 

data de vencimento do documento.  

• Data de Vencimento  – data de vencimento informada para o documento. Quando a data 

estiver  vencida,  será  exibida  em  vermelho.  Cadastro  com  documentação  com  data 

vencida passará a ter pendência de documentação.  

• Obs. – texto explicativo sobre a situação da documentação.

5.3.3 Atualização de Documentação

Função:   Fornecedor  >>  Fornecedor  >>   Habilitação  do  Fornecedor  >>  Cadastramento 

Inicial >>   Solicitação de Cadastro Inicial 

O processo de atualização de documentação deverá ser usado quando deseja-se fazer a 

apresentação de uma documentação que encontra-se vencida dentro do prazo de validade 

do cadastro do fornecedor. A renovação de documentação, por esta funcionalidade é feita 

documento a documento desejado e a definição dos documentos a serem atualizados é do 

fornecedor.

Somente poderá haver a entrada de informação de documentações para atualização se não 

houver cadastro em “Rascunho” para o fornecedor ou seja se não houver em andamento um 

processo de preenchimento de dados de solicitação de renovação de cadastro. Neste caso 

a documentação a ser atualizada deverá ser informada no processo de renovação em curso 

(função:  Solicitação de Renovação) 

O fornecedor deverá acessar o sistema com seu  login  e senha  e com isto terá acesso 

diretamente a seus documentos. Quando o usuário for um avaliador deverá selecionar o 

fornecedor desejado.  

O processo de atualização de documentação é similar ao processo de renovação cadastral 

ou seja, o fornecedor preenche os dados pela internet e envia os documentos necessários 

ao  orgão  avaliador  acompanhado  da  Guia  de  Encaminhamento  emitida  pelo  sistema e 

aguarda a avaliação pela comissão de avaliação.
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Somente poderão ser atualizados por esta função, os documentos que não implicam em 

validade  do  cadastro    ou  seja:  documentos  que  signifiquem  alterações  estruturais  no 

cadastro não poderão ser atualizados por esta função. Os documentos nesta situação serão 

exibidos no processo,  mas não estarão habilitados à entrada de dados e para estes  deverá 

ser  solicitada  uma Renovação  de  Cadastro  completa.  A  definição  dos  documentos  que 

impactam na validade do cadastro é feita pelos órgãos avaliadores. 

Passando-se o curso sobre os ícones da primeira coluna da listagem de documentos pode 

se  observar  que  é  mostrada  uma  caixa  de  texto  com  a  situação  de  cada  um  dos 

documentos. 

Os documentos poderão estar nas seguintes condições: 

– “Vencido ou nulo”: apto para ser renovado.

– “Vencido”: apto para ser renovado.   

– “Válido”: ainda válido mas apto para ser renovado se desejado. 

– “Renovação  encaminhada  para  avaliação”:  documento  já  informado  mas 

poderá ser ainda alterado caso seja necessário. 

– “Renovação implica em Renovação Cadastral” : nesta situação o documento 

não poderá ser informado por este processo pois sua atualização só poderá ser feita 

em um processo de Renovação Cadastral. 
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– “Avaliação não aprovada, solicitado correção”: documento já avaliado e não 

aprovado. Aguardando correção.  

Os dados apresentados para a documentação são os apresentados para a ultima avaliação 

do cadastro do fornecedor ou ultima avaliação da documentação realizada.

• Natureza Jurídica  ou Atividade  Econômica – NJ ou CNAE a que o  documento  esta 

subordinado 

• Documento  – especificação do documento.

• Número do Documento  – número do documento

• Emissão  – data de emissão do documento.

• Vencimento  – data de vencimento  do documento.

• CPF/CNPJ  – número de CPF ou CNPJ quando for o caso de documentação relativa a 

uma pessoa física ou pessoa jurídica específica.

• Obs.  – observação sobre a situação do documento.

Clicando-se sobre o ícone apresentado na primeira coluna, se habilitado, será exibida a tela 

abaixo para a atualização do dados:
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Atualizar os dados do documento, conforme necessidade. Pode ser observado que sob a 

seção  “Avaliações  realizadas”  será  exibido  o  histórico  de  avaliações  pelas  quais  o 

documento já passou.

Ao  ser  clicado  no  botão <Renovar>  o  sistema exibirá  em tela  e  enviará  por  e-mail ao 

fornecedor, a Guia de Encaminhamento do documento que contém as informações sobre o 

documento a ser apresentado ao  órgão avaliador assim como local para envio ou entrega 

da documentação a ser apresentada. Caso seja necessário, o documento Renovado poderá 

ser alterado até que entre em processo de avaliação pela Comissão de Avaliação.   

Quando houver documentação pendente para a avaliação pela Comissão e o fornecedor 

iniciar um processo de renovação cadastral, todos os dados de documentação pendentes 

serão  cancelados  e  as  informações  deverão  ser  inseridas  no  processo  de  renovação 

cadastral.  Portanto, caso a renovação de documentação deva ocorrer em data próxima de 

um processo de renovação cadastral  é  aconselhável  que seja adiantado o processo de 

renovação do cadastro.

5.3.4 Atualização de Telefone ou e-mail

Função:   Fornecedor  >> Fornecedor  >>  Habilitação do Fornecedor  >>  Atualização de 

Telefone ou e-mail

Através desta funcionalidade poderão ser atualizados os dados de telefone e e-mail dos 

Fornecedores. A atualização poderá ser feita diretamente pelo fornecedor assim como, a 

seu pedido,  poderá  ser  feita  pelos  órgão avaliadores.  Estas são as  únicas  informações 

cadastrais que podem ser atualizadas sem que o cadastro passe por um novo processo de 

avaliação. É importante a  manutenção de telefones e e-mails atualizados pois são através 

deles  que  o  Estado  informará  aos  fornecedores  sobre  os  processo  de  compra  em 

andamento ou sobre pesquisas de preços. 
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5.3.5 Cadastro Fornecedor Internacional

Função:   Fornecedor  >>  Fornecedor  >>   Habilitação  do  Fornecedor  >>   Cadastro  de 

Fornecedor Internacional

O  cadastramento  de  fornecedores  internacionais  será  feito  exclusivamente  pelos  orgão 

avaliadores.  A documentação a ser exigida de cada fornecedor dependerá de seu país de 

origem e buscará sempre a equivalência dos exigidos dos fornecedores nacionais. 

Para o cadastramento de Fornecedor Internacional entrar em contato com o DEAM

5.3.6 Consulta Última Avaliação

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Habilitação do Fornecedor >>  Consulta a ultima 

avaliação Cadastral

Através desta  funcionalidade o fornecedor e os avaliadores poderão visualizar o resultado 

da ultima avaliação por que passou o cadastro do fornecedor.  
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5.3.7 Inativação de Cadastro

Função:   Fornecedor  >>  Fornecedor  >>   Habilitação  do  Fornecedor  >>   Inativação  de 

Cadastro

Esta  funcionalidade,  de  acesso  restrita  a  Fornecedores  e  a  Comissão  de  Avaliação, 

possibilita a inativação de um cadastro. A inativação é indicada quando o Fornecedor, não 

desejar  mais  manter  vinculo  com  o  Estado  para  o  recebimento  de  informações  sobre 

processos de aquisição,   pesquisas de preços e aviso sobre vencimentos de cadastro e 

documentações.   Um cadastro inativado poderá ser, a qualquer momento, reativado por 

uma renovação cadastral. 

Preencha os campos:

• CNPJ/CPF – informe o CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do fornecedor.

• Razão Social/Nome – preencha com a razão social ou nome do fornecedor.

Após o preenchimento dos campos, clique sobre o botão . Será aberta uma tela, 

conforme imagem abaixo. 

GMS – Gestão de Materiais e Serviços                              Módulo Catálogo de Fornecedores



56

Dependendo da situação do cadastro do Fornecedor o sistema permitirá que o cadastro seja 

excluído ou somente inativado. O cadastro só poderá ser excluído se não houver nenhum 

outro   vinculo  do  fornecedor  com  o  GMS  (pesquisa  de  preços  respondida,  sanções 

registradas, etc.) .  Um cadastro inativado poderá, a qualquer momento ser reativado por 

uma renovação cadastral.    
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5.4 Certificado

5.4.1 Emissão de Certificado

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Certificado  >>  Emissão de Certificado

Esta  funcionalidade  possibilita  a  pesquisa  e  emissão  de  certificado  de  registro  dos 

fornecedores. O Certificado é o documento que comprova que o Fornecedor possui cadastro 

no  Estado  e  demonstra   a  situação  do  cadastro.  O  certificado  será  emitido 

independentemente da situação cadastral do Fornecedor e esta situação será explicitada no 

documento. 

A habilitação do fornecedor, será em função de suas atividades Econômicas  (CNAE), ou 

seja o fornecedor estará habilitado ou não a vender ao estado, de forma independente, para 

cada Atividade Econômica para as quais tenha requerido credenciamento.  Desta forma o 

fornecedor pode estar habilitado para um CNAE e não para outros apesar deste também 

fazerem parte das atividades econômicas do fornecedor.  

A Emissão do certificado poderá ser solicitada, gratuitamente,  pelo fornecedor (com o uso 

de seu login e senha) ou pelo grupo de Avaliadores, sempre que necessário. Os certificados 

emitidos terão uma validade do certificado  (tempo de validade definido pelo DEAM) e dentro 

deste prazo o certificado poderá ser reemitido.  A validade do Certificado independe da 

validade do Cadastro mas nunca a data de validade do certificado extrapolará a data de 

validade do certificado. 

Os  Certificado  são  gerados  a  partir  dos  dados  de  cadastro  Implantado  do  fornecedor. 

Quando o fornecedor apenas preencheu seu cadastro simplificado, ou seja, não submeteu 

seu cadastro para avaliação pela Comissão de Avaliação, seu certificado será emitido com a 

seguinte ressalva: “Simplificado - Não habilitado para contratações com o Estado.”  

A autenticidade do Certificado poderá ser verificada,  através de função de acesso público, 

com a informação do número de CPF ou CNPJ do fornecedor  e número do certificado 

dentro  do prazo de verificação  definido  pelo  DEAM.  Vencido  o  prazo de verificação de 

validade,  o fornecedor deverá solicitar  a emissão de novo certificado em substituição ao 

vencido. 
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Preencha os campos:

• CNPJ/CPF – informe o CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do fornecedor 

OU

• Razão Social/Nome – preencha com a razão social ou nome do fornecedor.

Após o preenchimento dos campos, clique sobre o botão . Será aberta uma tela, 

conforme imagem:

Para selecionar o fornecedor, clique sobre o ícone . Será aberta a seguinte tela:

Preencha os campos:

• Fornecedor – fornecedor selecionado. 

• Solicitar – 

– Quando houver um Certificado já emitido e ainda dentro do período de validade do 

documento, serão exibidas as opções de Emissão e Reemissão.  
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- Para emissão, mesmo que ainda exista outro válido, o certificado será gerado com 

dados  atuais  (não  necessariamente  iguais  aos  que  apareceria  no  certificado 

reemitido). 

- Para reemissão será exibido o certificado com os dados da ultima emissão que foi 

solicitada.

– Quando não houver um Certificado já emitido e ainda dentro do período de validade 

do documento, será exibida somente a  Emissão. 

Em seguida clique sobre o botão .
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5.4.2 Consulta  a Autenticidade de Certificado

Função:  Fornecedor >> Fornecedor >>  Certificado  >>  Consulta a Autenticidade 

Esta funcionalidade possibilita  a  consulta  a  autenticidade de um Certificado de Registro 

Cadastral  emitido.  Esta  funcionalidade  será  usada,  normalmente,  por  entidades  que 

recebam do fornecedor,  um Certificado emitido pelo Estado do Paraná e desejem verificar a 

autenticidade do documento. Esta funcionalidade é de acesso público e está disponível no 

sítio do DEAM.

Como resultado da consulta será exibida a imagem do Certificado original e a conferência 

dos dados, em relação ao impresso originalmente, deverá ser visual. 
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Preencha os campos:

• Tipo – selecione o tipo de pessoa: Física, Jurídica ou Internacional.

• CPF – preencha com o CPF, CNPJ ou código de internacional dependendo da opção 

“Tipo”.

• Número Certificado – preencha com o número do certificado constante no documento a 

ser validado . 

Após o preenchimento dos campos, clique sobre o botão . Será aberta uma tela, 

com a imagem do certificado emitido originalmente. Caso o certificado não exista na base de 

dados  do  GMS  será  exibida  a  seguinte  mensagem:  “Certificado  de  Registro  Cadastral 

Inexistente “

A conferencia entre o certificado em poder do usuário e o exibido pelo sistema GMS é de 

responsabilidade do usuário e a conferência é visual.

Um certificado emitido estará disponível para ter sua autenticidade verificada por um tempo 

pré-definido pelo DEAM. Vencido o prazo de verificação de validade, o fornecedor deverá 

solicitar a emissão de novo certificado em substituição ao vencido.

5.5 Registro de Ocorrências 

5.5.1  Consultar Sanção

Função:  Fornecedor >>  Registro de Ocorrências  >>  Consultar Sanções

Esta funcionalidade possibilita a consulta a situação cadastral dos fornecedores assim como 

às sanções aplicadas.  A funcionalidade  tanto será de acesso público e ao fornecedores 

como  restrita  a  órgão  e  comissão  de  avaliação.  Quando   em  acesso  público  a 

disponibilização de informações será restrita a consulta a situação cadastral do fornecedor, 

não sendo possível a visualização das sanções cadastradas. Quando o usuário logado for 

um fornecedor ele terá acesso irrestrito a consultar os seus dados.
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Quando consultado um fornecedor que não possui cadastro e nem registros de ocorrências 

no Estado do Paraná será exibida tela explicitando esta situação:

Quando consultando um fornecedor cadastrado e que não possua sanções registradas, o 

sistema emitirá um extrato informando sobre esta situação.  

Preencha os campos:

• CPF/CNPJ – digite o CPF ou CNPJ do fornecedor.

• Nome/Razão Social – informe todo ou parte do nome ou razão social. Não Obrigatório 

quando a situação do cadastro desejado for  “Suspenso” ou “Inidôneo”

• Situação do Cadastro – informe a situação do cadastro.
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Clique sobre o botão . Será aberta uma tela, conforme imagem abaixo:

Campos da tela:

• Sanção –  indicativo  da existência ou não de sanção cadastrada para o fornecedor. 

Coluna exibida somente quando houver usuário logado. Quando preenchida com “Sim” 

clicando-se sobre a palavra o sistema exibirá as sanções cadastradas para o fornecedor. 

Quando  constar  “Não”,  clicando-se  no  link será  exibido  uma  declaração  de  que  o 

fornecedor não possui sanção registrada. 

• CPF / CNPJ – identificação do fornecedor.

• Nome /  Razão Social – nome.

• Situação  –  situação  cadastral  do  fornecedor  e  data  de  referência  para  a  situação 

informada.

Quando clicado no  link   Não será exibida a  declaração de que o fornecedor não possui 

sanções registradas.
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Quando clicado sobre o link   Sim   será exibida a listagem de todas as sanções cadastradas 

para o fornecedor. 
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Campos da tela:

• Sanção – sanção aplicada.

• Data da ocorrência – data de aplicação da sanção.
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• Órgão – órgão responsável pela aplicação da sanção.

• Data de Reabilitação – aplicável somente a sanções do tipo Inidoneidade e Suspensão e 

demonstra a data a partir de quando o fornecedor poderá ter sua situação reavaliada 

como fornecedor do estado.  Quando “Indeterminado” significa que em função da sanção 

o fornecedor não poderá mais vender ao estado.

• Sanção Replicada: quando preenchido com “Sim” indica que a sanção foi replicada para 

outros fornecedores em função de haver sócios comuns entre as empresas.   Aplicável 

somente a sanções do tipo Inidoneidade e Suspensão. 

• Sanção Herdada: quando preenchido com “Sim” indica que a sanção foi  herdada de 

outro fornecedor (pelo processo de replicação de sanção) em função da existência de 

sócios em comum. 

A sanção “herdada” foi gerada, automaticamente pelo sistema, quando da aplicação da 

sanção ao fornecedor original  ou quando da avaliação de um cadastro com o qual o 

fornecedor  exibido  nesta  linha  tinha  sócios  em comum.  Sanção  herdada  recebe  as 

mesmas informações que a original e também pode implicar em alteração da situação 

cadastral do fornecedor.

Clique sobre o ícone   para visualizar os dados completos da sanção aplicada. 
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Pode-se observar  na sanção listada  acima que ela  foi  replicada  para  outro  fornecedor, 

conforme exibido no bloco de “Sanção Replicada Para:”.  Como a sanção listada era um 

“Suspensão”  o  fornecedor  que  herdou  a  sanção  também  ficou  com  seu  cadastro  em 

situação de suspenso.

Quando a sanção a ser exibida for uma que tenha sido herdada de outro fornecedor,  o 

sistema exibirá  todos  os  dados  da sanção  herdada  (similares  aos  dados  existentes  na 

sanção original)  e  um  link  de  Exibir  Sanção Original para que possa ser visualizado a 

sanção original. 

5.6 Documentação do Sistema

Através destas funcionalidades são disponibilizados cópias em formato PDF dos manuais 

de  usuários  e  de  manual  específico  para  Fornecedores  que  podem  ser  acessados  e 

impressos  diretamente  pelos  usuários.  Estes  manuais  apresentam  instruções  para  a 

operacionalização do sistema  e entendimento das funcionalidades disponibilizadas.

5.6.1 Instruções aos Fornecedores
Função:  Fornecedor >>  Instruções aos Fornecedores 

6 SAIR

Para encerrar suas atividades no sistema utilize a opção Sair do menu, evitando fechar o 

software de acesso a internet antes de sair do sistema. 
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