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Resumo 

O E-fornecedor é uma iniciativa do governo de Mato Grosso do Sul que surgiu a partir da identificação 
da necessidade de melhoria do processo de cadastro de fornecedores que desejavam participar do 
processo licitatório e seu posterior controle.  
No modelo anterior, os fornecedores deviam se cadastrar por meio da Coordenadoria de Cadastro de 
Fornecedor, um dos braços da Superintendência de Licitação, localizada dentro da Secretaria de Estado 
de Administração e Desburocratização. Esse processo ocorria em grande parte de maneira manual. A 
partir dessas necessidades identificadas, o governo estadual propôs a criação do e-fornecedor, que 
funciona como uma plataforma online para cadastro e consulta de fornecedores que desejam participar 
de processos licitatórios no Poder Executivo Estadual.  
Através do cadastro dos fornecedores na plataforma virtual, o governo estadual é capaz de manter um 
cadastro completo e atualizado das empresas que fornecem ou desejam fornecer para o estado, controlar 
documentos de certidões e prazos de validade de forma mais eficiente, certificar empresas para 
participação de pregões eletrônicos e ainda manter um histórico de penalidades das empresas de fácil 
consulta.  
O Estado também vai capacitar os fornecedores por meio de workshops, vídeos e palestras para que 
todos tenham acesso ao novo sistema de maneira qualificada.  
Além disso, o sistema é integrado com outros sites estaduais, facilitando o anexo de documentos por 
parte dos fornecedores, trazendo mais conforto e facilidade para os mesmos. Com menos entregas físicas 
e menos papéis, o processo de cadastro fica mais rápido para os servidores, menos burocrático para os 
fornecedores e mais transparente para a sociedade. 
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1 Introdução 

Um dos principais projetos do atual governo de Mato Grosso do Sul é a modernização 
dos processos de compras. Identificou-se, no início do governo, diversos problemas que 
acarretavam em uma menor eficiência nas licitações públicas. A ausência de interligação de 
bancos de dados geravam inconsistência de informações devido ao retrabalho de digitação e 
produção de tais informações e, como consequência, o governo se deparou com a falta de um 
instrumento gerencial confiável para tomadas de decisões. 

Desde o início da gestão, o governo está trabalhando em direção a desburocratização e, 
sendo assim, a maneira encontrada para avançar em tais problemas e desburocratizar a gestão 
foi investir em sistemas de informação que deixassem o dia a dia de servidores, fornecedores e 
população mais fácil. Assim, começou-se a estruturar um novo modelo de compras para todo o 
Estado de Mato Grosso do Sul, com sistemas mais modernos e eficientes.  

O novo modelo de compras atua em diversas frentes. Foram desenvolvidos novos 
módulos abrangendo o Plano de Compras, que deixou as compras mais transparentes e 
estruturadas; o novo Catálogo de Materiais e Serviços, que padronizou todos os itens comprados 
pelo Estado de maneira organizada e assertiva e, por fim, o objeto deste artigo que é novo 
módulo do E-Fornecedor. 

O E-Fornecedor é uma plataforma online que torna o cadastro de fornecedores mais 
rápido e prático tanto para os próprios fornecedores, quanto para os servidores da 
Coordenadoria de Cadastro de Fornecedor. 

Desde o início, os envolvidos estavam cientes dos desafios que estariam por vir. Além 
de vontade política, é necessário esforço e determinação para alterar padrões já enraizados. 
Sendo assim, os novos sistemas deveriam alcançar a todos, de maneira simples, e passar por 
adaptações e melhorias constantes. É primordial que as devidas capacitações e treinamentos 
ocorreram com todos os envolvidos para garantir o sucesso da implementação de medidas de 
modernização.  

É de extrema importância para a atual gestão que consigamos imprimir eficiência e 
transparência nos serviços prestados, sejam eles internos ou externos. Tornar-se um governo 
digital e com menos papéis são diretrizes tanto de eficiência quanto de sustentabilidade 
apoiadas pela atual gestão e que condizem com os avanços do mercado. Considerando as atuais 
mudanças no cenário político que o Brasil vem enfrentando, é necessário adaptar se as 
diferentes realidades e entregar cada vez mais com cada vez menos. Neste quesito, a junção de 
tecnologia no dia a dia de trabalho traz inúmeros benefícios; além de ser uma tendência 
universal. 

O presente artigo relata como foi feito o desenvolvimento, implementação e produção 
de seu mais novo módulo para cadastro e acompanhamento de cadastro de todos interessados 
em vender para o Estado. 

2 Objetivos Gerais 

Imprimir eficiência em todos os projetos do Governo de Mato Grosso do Sul; além de 
modernizar e desburocratizar em diversas frentes, abrangendo os mais variados stakeholders e 
todas as suas relações com o governo.  
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3 Objetivos Específicos 

Facilitar o cadastro de fornecedores que pretendam vender para o Governo de Mato 
Grosso do Sul e para os servidores que trabalham nesta área.  

4 Metodologia 

Para a realização do presente trabalho, ao longo do ano de 2016, foram seguidos os 
passos descritos na figura abaixo. 

 
Figura 1 – Metodologia 

• Entrevistas e reuniões com os executores do processo – primeiramente, realizou se um 
levantamento de um censo de atividades dos servidores que atuam na função de compras 
governamentais, tanto no órgão central de compras (a Superintendência de Licitação da 
Secretaria de Administração e Desburocratização) quanto nas outras secretarias 
estaduais. A partir desse levantamento, foram marcadas entrevistas na Secretaria de 
Justiça e Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, JUSP, 
Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, além da própria 
Superintendência de Licitação. 

• Consolidação e análise das informações obtidas nas visitas – a partir dos dados obtidos 
nessas entrevistas, foram consolidados os dados e desenhados fluxos AS IS de como 
ocorrem os processos referentes aos diferentes tipos de licitações do governo estadual. 
Esses fluxos foram validados com os colaboradores que haviam sido entrevistados, bem 
como os responsáveis pelas áreas de compras dos órgãos citados. 

• Levantamento das melhores práticas das secretarias mapeadas – a partir desse 
mapeamento, foram identificadas as práticas que poderiam ser replicadas e 
padronizadas para todas as secretarias, de modo que servissem de referência em relação 
ao funcionamento ideal de cada um dos processos. Foram respeitadas as especificidades 
de cada órgão. 

• Análise das problemáticas e oportunidades de melhoria – a partir do material levantado 
até ontem, voltou-se a conversar com os funcionários dos setores de compras e a analisar 
os fluxos as is, de modo a encontrar as falhas em cada um dos processos e possíveis 
soluções para elas. 

• Desenho do modelo futuro – nessa etapa, foram convocados os servidores que trabalham 
com compras de diversos órgãos. Diversas dinâmicas presenciais foram realizadas, nas 
quais fomentava-se o debate construtivo para conseguir desenhar o modelo ideal de 
como os processos de compras devem ocorrer dentro do Governo do Estado. O resultado 
desses encontros foram fluxos padronizados, criados em conjunto com as equipes 
responsáveis por operar os processos de compras (e, portanto, empoderando-as) e que 
serviram de norte para as etapas de implantação do projeto. 

Na etapa de desenho do modelo futuro, ficou evidente que eram necessários novos 
módulos que tornassem o processo de compras mais prático e rápido, o que acarretou no 
desenvolvimento no E-Fornecedor. 
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5 Desenvolvimento 

5.1 Entendimento do Cenário 

A Secretaria de Administração e Desburocratização do Estado de Mato Grosso do Sul 
(SAD), por meio de sua Assessoria de Gestão Estratégica e Desburocratização (ASGED) deu 
início a um novo modelo de cadastro para seus fornecedores. O novo modelo, chamado de E-
Fornecedor, foi iniciado em 2015 e está sendo desenvolvido em parceria com a AZ Tecnologia 
em Gestão. Esta empresa possui reconhecimento no âmbito nacional e desenvolve soluções de 
Gestão Administrativa para o Setor Público, buscando sempre inovar em soluções que tragam 
qualidade, aumento de eficiência, automação de atividades, organização e distribuição de 
informações para tomada de decisões.  

Sob a gestão do Secretário Carlos Alberto de Assis, do Secretário Adjunto Édio de 
Souza Viegas e do governador Reinaldo Azambuja, a equipe da Assessoria de Gestão 
Estratégica e Desburocratização vem trabalhando não apenas para melhorar a vida de seus 
servidores, mas também melhorar sua relação com seus fornecedores, incluindo as micro e 
pequenas empresas, e com a sociedade. 

É notável que nos últimos anos as relações das empresas e de seus stakeholders tem se 
fortalecido de maneira a buscar melhores soluções para ambos os lados, ajudando em seus 
próprios negócios, a economia e até mesmo o próprio planeta. Especificamente no âmbito do 
setor público, os fornecedores são mais que parceiros pois também são cidadãos e contribuintes; 
criando uma relação ainda mais profunda.  

Sabe-se que os fornecedores são extremamente importantes para o sucesso de qualquer 
empresa, principalmente no setor público, que precisa trabalhar com escassez de recursos e total 
transparência, impactando diretamente no sucesso de um governo. Além disso, com essa nova 
forma de se relacionar com tais fornecedores, é necessário buscar maneiras de se aproximar dos 
mesmos e de mantê-los sempre atualizados. Por isso, os desafios para o setor público em lidar 
com seus fornecedores são ainda maiores. 

Empresas privadas conseguem se especializar em determinadas áreas ou produtos e, 
desta maneira, podem ser mais assertivas no momento de escolha de seus fornecedores. Já no 
setor público, é necessário considerar aspectos particulares de tal ambiente de gestão, 
respeitando a Constituição Federal, que exige que todos processos de contratação, sejam eles 
obras, serviços, compras, ou alienações assegurem igualdade de condições a todos os 
participantes, de acordo com a lei federal número 8 666/ 93, incluindo suas atualizações 
posteriores, regulamentadas em diversas normas para as licitações e contratos. Sendo assim, é 
necessário fundamentar que para realizar quaisquer compras e contratações no setor público, 
deve-se respeitar o conteúdo da Lei nº. 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos) e 
outros dispositivos legais; além disso, o “art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, 
estabelece que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Neste contexto, a regra 
geral é licitar, mas a lei estabelece que as exceções devam constar na legislação (como é o caso 
da dispensa e inexigibilidade) ”.  

A área de compras tem cada vez mais adquirido um papel de extrema importância, até 
mesmo primordial, em organizações tanto privadas como públicas. É necessário se atentar as 
demandas do ambiente tanto interno quanto externo e se adequar para realizar uma compra 
equilibrada, com produtos ou serviços de alta qualidade e que entreguem o proposto, mas 
também preço justo e adequado ao mercado como um todo.  

No setor público, todo processo de compras é chamado de licitação, sendo o conceito 
de licitação definido como “o procedimento administrativo vinculado, pelo qual a 
Administração oferta iguais chances ao particular que com ela quer contratar, com vistas a 
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escolher a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável, observadas as disposições da lei”.   

O setor de licitação é o responsável pelo processo de compras dentro do governo, desde 
coordenar um sistema de cadastro e análise de fornecedores, quanto garantir que todos 
materiais, bens e serviços se encontrem disponíveis na quantidade certa, na qualidade certa, da 
fonte certa, no exato momento e ao preço certo. Uma grande diferença é que organizações 
privadas podem fazer tudo o que a lei não proíbe (atos discricionários); porém as organizações 
públicas precisam se conter ao que se encontra na lei (ato vinculado), o que dificulta o trâmite, 
principalmente em áreas como digitalização de documentos pois as leis ainda não são modernas 
o suficiente. 

Como o objetivo do governo é sempre o de conseguir selecionar a proposta que mais se 
enquadra em seus objetivos, sendo considerada a melhor e mais justa, é de extrema importância 
que consigamos proporcionar todos os critérios possíveis para garantir a igualdade de condições 
entre os que desejam participar de qualquer tipo de licitação no setor público. Sendo assim, 
deve-se assegurar que todo processo de compras públicas seja feito por meio de cotações, 
impossibilitando qualquer tentativa de se estabelecer parcerias ou qualquer tipo de erro que 
demonstre preços desproporcionais. A Secretaria de administração e Desburocratização do 
Estado de Mato Grosso do Sul trabalha de maneira a garantir que todos seus processos 
licitatórios estejam de acordo com as leis federais e estaduais, garantindo todos os princípios 
previstos por lei, sendo eles: 

O princípio da legalidade, no qual “a licitação está sujeita aos ditames da 
legislação que rege a matéria, que estabelece uma sequência lógica de atos 
administrativos”. O princípio da impessoalidade, que diz que “a 
administração está obrigada a pautar seus atos com vistas à consecução do 
interesse público, vedado o estabelecimento de cláusulas ou condições que 
imponham privilégios ou prejuízos a quem quer que seja”. O princípio da 
moralidade, onde encontra-se que “a administração deve pautar seus atos 
por padrões de ética e de honestidade”. O princípio da igualdade, no qual 
“a observância da igualdade impõe a administração o dever de ofertar iguais 
chances a todos aqueles que com ela pretendam contratar”. O princípio da 
publicidade, que obriga “a administração a promover a transparência de 
todos os atos inseridos no contexto do procedimento licitatório, que podem 
ser conhecidos por todos quantos se interessarem pelo certame, inclusive o 
cidadão”. Princípio da probidade administrativa, que garante que “a 
probidade administrativa possui contornos bastante definidos, por força da 
lei 8.429/ 92, que traz em seu bojo as hipóteses em que a frustação da licitude 
do processo licitatório, ou sua dispensa indevida, importam em ato de 
improbidade administrativa”. Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, “a vinculação ao instrumento convocatório determina que a 
administração não pode descumprir as normas de condições do edital a qual 
se acha estritamente vinculada, sob pena do cometimento de flagrante de 
ilegalidade. Do mesmo modo licitante também não pode descumprir as 
normas editalícias, sob pena de inabilitação ou desclassificação, conforme o 
caso”. E por fim o princípio do julgamento objetivo, no qual “o critério de 
julgamento, que deve necessariamente contar no edital, deve ser montado de 
tal forma que impeça ao agente público imprimir sua vontade própria no 
julgamento da licitação”. 

(PIRES, Antonio; 2014; Licitações e Contratos) 
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Como o objetivo do Estado não é visar lucro mas sim manter e proporcionar o bem estar 
social de toda população e o mesmo não possui um único proprietário, é extremamente 
necessário que os processos de compras sejam revestidos de exaustivos procedimentos, regras 
e leis que ajudem a garantir o pleno atendimento de toda e qualquer necessidade da sociedade 
e de forma contínua.  

Apesar das grandes críticas em relação à toda burocratização enraizada no setor público 
e a sua forte conotação negativa, é de extrema importância citar o início de tal palavra e seu 
papel no setor público. A palavra burocratização surgiu no início do século 18 e era utilizada 
simplesmente para designar a estrutura administrativa estatal e todos seus funcionários 
públicos. Porém, no século 20, após a criação da União Soviética, burocracia começou a ser 
relacionada a toda rigidez do estado que atrapalhava a democracia vigente.  

Segundo Max Weber, a chamada burocracia deveria ser utilizada apenas para indicar 
“funções da administração pública, que eram guiadas por normas, atribuições específicas, 
esferas de competência bem delimitadas e critérios de seleção de funcionários. A burocracia, 
então, poderia ser definida da seguinte forma: aparato técnico-administrativo, formado por 
profissionais especializados, selecionados segundo critérios racionais e que se encarregavam 
de diversas tarefas importantes dentro do sistema”.  

Dessa forma, entende se que a burocracia é uma maneira de tornar a administração 
pública impessoal e afastada de possíveis privilégios; ou seja, a burocracia é também 
fundamental no setor público pois prima pela total eficiência da organização e, para que se 
alcance a eficiência, todos os detalhes formais devem ser vistos com antecedência, a fim de que 
não existam interferências pessoais que acabem por atrapalhar o processo. 

Contudo, com governos cada vez mais burocráticos com o passar dos anos, chegou se o 
momento de desburocratizar, de maneira que a total eficiência e a impessoalidade continuem 
guiando todos os preceitos do dia a dia da administração pública como um todo. Dessa maneira, 
chega-se no objeto deste artigo: o E-Fornecedor. 

O novo sistema a ser implantado dentro da presente secretaria, o E-Fornecedor, aparece 
como um sistema de informação moderno, que ajudará no dia a dia de todos servidores 
envolvidos no cadastro de fornecedores e ajudará a melhorar os processos diários de cadastro, 
garantindo mais controle na base de informações, relatórios gerenciais e cenários estratégicos 
que vão ajudar diretamente em tomadas de decisões dos gestores públicos, bem como garantir 
que o princípio da isonomia seja aplicado tratando de maneira igual todos os fornecedores que 
queiram se cadastrar ou já estejam cadastrados na base do governo de Mato Grosso do Sul. 
Além disso, o E-Fornecedor facilitará a vida de todos fornecedores que queiram se cadastrar, 
com mais facilidade e eficiência. 

5.2 Situação Atual 

É mais que conhecido o fato de que deve se cada vez mais buscar a transparência no 
processo de compras públicas no Brasil. Os governos também precisam buscar mais agilidade 
e eficiência no que diz respeito às suas compras e no trato do dinheiro público de maneira geral; 
visto que estão sendo cada vez mais cobrados por órgãos controladores, imprensa e até mesmo 
os cidadãos. 

É evidente que os processos licitatórios dos governos sejam o maior alvo de controles 
visto que  

“Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), as compras governamentais brasileiras podem atingir 
cerca de 5 a 20% do PIB (AURIOL, 2005). Em 2005, as compras públicas de 
bens e serviços nas esferas federal, estadual e municipal representaram 6% 
do PIB, equivalente à R$ 114,2 bilhões (TRIDAPALLI et al., 2011), cujos 
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gastos representaram em torno de 36% dos orçamentos das unidades 
governamentais”.  

(Consad, 2016, A Importância do Planejamento de Compras para a Gestão Estratégica 
de Suprimentos, página 6). 

No caso do governo de Mato Grosso do Sul, gastou-se no ano de 2016 R$ 
407.274.091,37. Destes processos licitatórios gasta-se, em média, de 30 a 40 dias (contando a 
partir da entrada do processo na Secretaria de Administração e Desburocratização), sendo que 
para um fornecedor se cadastrar atualmente a média de tempo é de 5 dias. No atual cenário, no 
qual todo processo de cadastro de fornecedores é feito manualmente, realiza se uma média de 
20 cadastros por dia, ou seja, 300 por mês. Desses 300, uma média de 55% de cadastros são 
indeferidos e devem retornar para a equipe de cadastro.  

Nos moldes atuais, todo fornecedor que deseja vender para o estado de Mato Grosso do 
Sul deve enviar seus documentos de maneira física para a Coordenadoria de Cadastro de 
Fornecedor, um dos braços da Superintendência de Licitação, localizada dentro da Secretaria 
de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul. Como dito 
anteriormente, esse processo ocorria em grande parte de maneira manual, o que o tornava mais 
lento e burocrático. Ao receber os documentos, a Coordenadoria de Cadastro assume o processo 
e realiza todo o cadastro, analisando todos os documentos e aprovando ou não o fornecedor no 
sistema. Caso o mesmo não seja aprovado, ele deverá realizar as mudanças necessárias impostas 
pela equipe de cadastro e retornar seus documentos uma vez mais. Já no caso de aprovação, é 
emitido o Certificado de Registro Cadastral, o CERCA, e o candidato está apto a participar das 
licitações do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo elas por Concorrência, Tomada 
de Preços, Convite, Concurso, Leilão, Pregão ou Pregão Eletrônico; todas de acordo com suas 
especificidades.  

 
A Tomada de Preços é definida no artigo 22, como “modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas”. O Convite, 
também definido do artigo 22, por sua vez, é a modalidade de licitação “entre interessados no 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados e convidados em 
número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual fixará, em local apropriado, cópia 
do instrumento convocatório e o estendera aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação 
das propostas”.  

O Concurso é a “modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, cientifico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes no edital. O concurso não propicia a contratação de 
bens ou serviços. Seu objetivo é escolher um determinado trabalho pelo qual o vencedor 
receberá da Administração um prêmio ou remuneração”. Já o Leilão, é a modalidade de 
licitação entre “quaisquer interessados para a vem da de bens moveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de 
bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação”.   

Por último, temos o Pregão. O pregão é a modalidade de licitação “instituída pela MP 
2 026/ 00, regulamentada pelos Decretos Federais 3 555/ 00 e 5 450/ 05, que tem por finalidade 
a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado”. É importante 
ressaltar que “por força da lei 10 520/ 02, regulamentada pelo Decreto Federal 5 450/ 05, os 
bens e serviços considerados comuns, deverão ser licitados mediante o pregão, 
preferencialmente na forma eletrônica, independentemente de seu valor. Assim, as licitações 
que objetivam a aquisição de bens ou contratação de serviços que não sejam de engenharia, 
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ainda que se encontrem com valor correspondente às modalidades de concorrência, tomada de 
preços ou convite, mas sejam considerados bens ou serviços comuns, deverão realizar-se 
mediante o pregão”. 

Como se pode perceber, o processo, de maneira geral, é um tanto moroso e desgastante 
para ambos os lados. Tal fato é mais difícil de acontecer no caso de uma empresa privada, pois 
o gestor consegue fazer com que seus interesses se realizam desde que as regras para o sistema 
privado permitam. Tais regras citadas, são, na maioria das vezes, muito mais amplas e flexíveis, 
facilitando a administração privada e deixando as grandes decisões em cargo dos gestores.  

5.3 Situação Proposta 

O E Fornecedor é uma iniciativa do governo do estado de Mato Grosso do Sul que surgiu 
a partir da identificação da necessidade de melhoria do processo de cadastro de fornecedores 
que desejavam participar do processo licitatório. A ausência de interligação entre as 
informações ocasionavam retrabalho e, consequentemente, atraso na produção e análise de 
informações, além da falta de instrumento confiável para tomadas rápidas de decisões. Assim, 
o novo módulo funciona como uma plataforma online para cadastro e consulta de fornecedores 
e pretende melhorar o fluxo de informações e ainda facilitar a vida de quem lida com elas.  

De maneira geral, o antigo sistema trazia dificuldade no momento da validação de 
certidões em cada órgão emissor; alto volume de papel para imprimir e armazenar; sujeito a 
falhas pelo excesso de dados a digitar; dificuldade em realizar todo controle por meio de 
planilhas e o histórico do fornecedor e os e-mails eram feitos manualmente, gastando demasiado 
tempo por parte dos funcionários. 

As melhorias, por sua vez, consistem em facilitar a gestão da análise; agrupar todas as 
informações em um único local; agilizar a elaboração da ata para publicação no diário oficial; 
agilizar a elaboração do relatório diário; diminuição de retrabalho e consequentemente do 
tempo gasto; aumento da produtividade e, principalmente, facilitar e desburocratizar as 
demandas do fornecedor. 

Para que o novo módulo seja aceito e bem utilizado por todos os envolvidos, o Estado 
está trabalhando para capacitar os fornecedores por meio de workshops de treinamentos, vídeos 
e palestras para que todos tenham acesso ao novo sistema de maneira qualificada. Os primeiros 
treinamentos acontecerão em Campo Grande, pois é a cidade com o maior número de 
fornecedores do estado. Serão três turmas de capacitação, com um curso com duração de quatro 
horas. Aos fornecedores que não conseguirem participar, o estado disponibilizará, em sua 
central de compras, um simulador online da nova ferramenta, com todo o passo a passo e 
possíveis dúvidas. Além disso, a já citada AZ Informática, disponibilizará um atendimento 
exclusivo para as possíveis dúvidas do E fornecedor.  

As principais cidades do interior do estado também receberão treinamento presencial, 
com a mesma estrutura de Campo Grande. As cidades serão escolhidas de acordo com a 
porcentagem de vendas que representam para o estado e importância econômica na região. As 
cidades de Corumbá, Três Lagoas e Dourados são algumas cidades que já foram confirmadas 
para receber tal iniciativa. 

Os servidores da Coordenadoria de Cadastro de Fornecedor também serão devidamente 
capacitados, com treinamentos e operações assistidas. As operações assistidas visam encontrar 
possíveis falhas no sistema, tanto técnicas quanto de entendimento das etapas, ainda 
internamente, antes de divulgar e repassar aos fornecedores. Assim, os servidores já identificam 
possíveis dificuldade futuras por parte dos fornecedores e as mesmas já são sanadas o mais 
breve possível. 

Após o processo de operação assistida, em um ambiente ainda em fase de homologação, 
a devida comunicação necessária para atingir todos os envolvidos e os devidos treinamentos 
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para uma capacitação qualificada, o sistema estará pronto para entrar em fase de produção. O 
governo planejou 30 dias como período de adaptação, ou seja, durante esse período os cadastros 
poderão ser feitos ainda das duas maneiras. Após essa fase teste, todos os fornecedores deverão 
se adaptar e se qualificar para o novo sistema, que tem como característica sua fácil 
operacionalização. 

 

 
Figura 2 – Melhorias E-Fornecedor 

 
Por meio do cadastro dos fornecedores na plataforma virtual, o governo estadual é capaz 

de manter um cadastro completo e atualizado das empresas que fornecem ou desejam fornecer 
para o estado, controlar documentos, certidões, prazos de validade, entre outros, de forma mais 
eficiente; e ainda pode certificar empresas para participação de pregões eletrônicos, além de 
manter um histórico de penalidades das empresas de fácil consulta.  

O E-Fornecedor gera automaticamente notificações e alertas para avisar quando os 
documentos estão próximos do vencimento, gera e-mails, históricos e mesmo atas de 
publicação. As atas consumiam cerca de uma hora dos servidores envolvidos e agora basta um 
clique e o sistema gerará automaticamente. Outro problema que resolverá, será o status dos 
cadastros. Atualmente, quando um fornecedor deseja saber o status de seu cadastro, o servidor 
precisa buscar em uma infinidade de papéis para encontrar; com o sistema bastará digitar o 
CNPJ da empresa e o servidor já terá acesso a todo o histórico, incluindo o status, pendências 
e datas.  

Além disso, o sistema é integrado com outros sites estaduais, facilitando o anexo de 
documentos por parte dos fornecedores, trazendo mais conforto e facilidade para os mesmos. 
As integrações com a Receita Estadual e a Fazenda já estão completas, ou seja, o fornecedor 
não precisará buscar o documento em seu computador para anexar, o próprio sistema puxará 
das outras bases de dados. Outras integrações como Caixa Econômica, Tribunal de Justiça, 
Receita Federal e Prefeitura de Campo Grande ainda estão na fase inicial de uma futura possível 
parceria. 

Com menos entregas físicas e menos papéis, o processo de cadastro fica mais rápido 
para os servidores, menos burocrático para os fornecedores e mais transparente para a 
sociedade. O novo módulo opera dentro do sistema SIGA e possui um fluxo de cadastro 
gerenciado, com solicitações, recepção de documentos e pendências devidamente organizados.  
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Outra novidade do novo módulo é o auto cadastro. O auto cadastro traz mais 
independência e facilidade aos fornecedores, ao mesmo tempo em que permite os servidores 
focarem em mais análises de cadastros pois não precisarão mais perder seu tempo realizando o 
cadastro em si, o que traz maior agilidade e eficiência para todos os envolvidos. Além disso, é 
possível realizar um cadastro segmentado, que é a possibilidade de habilitação somente para a 
participação em pregão eletrônico ou demais habilitações para fins de substituição de 
documentação em licitações e celebrações de contratos.  

Além disso, o E-Fornecedor possui certificado de registro cadastral dinâmico, que é 
atualizado automaticamente refletindo a regularidade atual de cada um dos documentos 
entregues pelo fornecedor. O sistema também permite a notificação de processos, conforme as 
linhas de fornecimentos dos fornecedores, e a virtualização de processos, com condições para 
redução ou eliminação da tramitação de documentos impressos. 

Por último, o E-Fornecedor é integrado ao portal do servidor, disponibilizando as 
informações cadastrais e de regularidade dos fornecedores para os demais módulos que atuam 
dentro do sistema SIGA, o que possibilitará o acompanhamento das situações dos contratos dos 
fornecedores no futuro. Também é possível fazer o registro e o acompanhamento das sanções 
aplicadas aos fornecedores.  

A licitação é basicamente dividia em duas fases, sendo a primeira a fase interna e a 
segunda externa. A primeira fase deve contemplar a “autuação do processo, a definição do 
objeto licitado, a estimativa de seu custo, a reserva de recursos orçamentários, a elaboração do 
instrumento convocatório (sendo eles sempre edital ou convite), o exame desse instrumento 
pela assessoria jurídica, a autorização para licitar e, no fim, a publicação do edital ou 
encaminhamento do convite”. Após essa última etapa, inicia-se a segunda fase da licitação, ou 
seja, a fase externa, que compreende a habilitação, classificação, homologação e adjudicação, 
salvo as possíveis exceções, previstas por lei. 

O E-Fornecedor faz parte da fase de habilitação, que é basicamente o início do certame 
propriamente dito, exceto em situações já previstas por lei, como dito anteriormente, que dizem 
respeito ao convite, concurso e leilão, que podem ter tal fase inicial dispensada, conforme 
determina o artigo número 32. 

A habilitação é o momento de verificar se o fornecedor está devidamente habilitado para 
vender para o estado, ou seja, ele precisa apresentar todos os documentos necessários que 
demonstrem sua legalidade. Até o presente momento, esses documentos eram todos físicos, 
porém, com o E-Fornecedor, os documentos passíveis de digitalização, como certidões, entre 
outros, serão anexados online pelo próprio fornecedor ou representante cadastrado.  

Os documentos exigidos na habilitação são aqueles previstos no artigo número 27. Tais 
documentos são relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica 
financeira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo de 
número 7, da Constituição federal, que diz respeito à “proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos”.  

No E-Fornecedor, o cadastro acontece em 5 etapas. Primeiramente, deve se realizar a 
procuração para credenciamento de um representante; apresentando uma cópia do CPF e da 
carteira de identidade do representante do fornecedor. A segunda etapa fica por conta da 
habilitação jurídica, apresentando o ato constitutivo, estatuto ou contrato social; declaração de 
menores e última ata de eleição registrada na junta comercial. O terceiro passo é a regularidade 
fiscal de trabalhista, com os seguintes documentos: inscrição do CNPJ, certidão trabalhista de 
débitos trabalhistas, certificado de regularidade de situação, prova de quitação com a fazenda 
estadual, certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, 
certidão quanto a tributos municipais. O nível quatro é a parte da qualificação econômica e 
financeira; neste momento é necessário anexar balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 
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registrado na junta comercial ou estabelecimento competente; certidão negativa de falência, 
insolvência civil ou recuperação judicial da empresa. O nível número cinco é o último e 
compreende os documentos de qualificação técnica, que variam de acordo com a área específica 
de cada empresa. 

Desta maneira, o fluxo de cadastro para novos fornecedores acontece com as seguintes 
etapas: Uma empresa identifica uma oportunidade de realizar vendas/serviços para o estado de 
Mato Grosso do Sul e decide se credenciar para participar. Para isso, é necessário realizar online 
um autocadastro de usuário e preencher os dados para solicitação de cadastro de fornecedor, e 
anexar toda documentação necessária. Após realizar todo esse processo, o cadastro é enviado 
para a unidade cadastradora, que vai receber a documentação e realizar as devidas análises. Os 
dados que não forem aprovados serão corrigidos e devolvidos novamente ao representante, tudo 
online e com histórico. Após a aprovação, será emitido o CERCA e a empresa passa a possui 
um representante cadastrado e aprovado no sistema de Mato Grosso do Sul. 

 

 
Figura 2 – Fluxo de Cadastro para Novos Fornecedores 

Sendo assim, o novo sistema pode ser dividido em 4 áreas: a primeira, a área pública, 
onde é possível consultar fornecedores, visualizar fornecedores penalizados, iniciar o auto 
cadastro e pedir o CERCA. A segunda área, que é voltada aos representantes, onde é possível 
cadastrar novos fornecedores, solicitar representação, alterar informações em relação aos 
fornecedores e solicitar habilitação em pregão eletrônico e compra direta.  A terceira área é 
direcionada aos representantes já habilitados, nesta parte é possível fazer tudo que a área 
anterior é capaz, mas adiciona-se o fato de que já é possível participar de pregão eletrônico e 
compras diretas. A última área é voltada apenas à unidade cadastradora, ou seja, aos servidores 
da Coordenadoria de Cadastro de Fornecedor, e permite analisar a provar cadastros, emitir 
CERCA, cadastrar novo fornecedor, habilitar participação em pregão eletrônico e compra direta 
e ainda registrar penalidades.  
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Figura 3 – Atores e áreas envolvidos no E-Fornecedor 

 
É importante ressaltar que fornecedores já cadastrados no antigo sistema do governo 

não precisarão se cadastrar novamente pois a migração dos dados será toda feita pela SGI, 
Superintendência de Gestão da Informação do governo de Mato Grosso do Sul, a partir de regras 
de compatibilidade e aproveitamento de informações para a nova estrutura.  

Como o E Fornecedor faz parte de um projeto maior da modernização das compras do 
estado de Mato Grosso do Sul, toda sua comunicação seguiu a mesma linha, de maneira que 
todos os stakeholders envolvidos, desde população, fornecedores, imprensa, entre outros, 
possam identificar a marca de modernização presente no atual governo. As peças são práticas 
e curtas, para um fácil entendimento, e passam a ideia de modernização. Elas serão vinculadas 
nas mais diversas mídias durante um mês para assegurar que todos serão impactados e, desta 
maneira, quando o novo sistema estiver funcionando, todos já estejam cientes e preparados da 
melhor maneira possível.  

6 Conclusão 

O projeto do novo módulo de cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso do 
Sul, o chamado E-Fornecedor, condiz com as expectativas do atual momento do país. É 
necessário que o setor público passe a inovar para poupar futuros recursos e se manter em um 
patamar parecido com o do mercado, que está sempre em transformação. 

Uma revolução na maneira de trabalhar e de prestar serviços para a sociedade traz 
benefícios para ambos os lados e proporciona uma maior integração entre Estado e sociedade. 
O projeto de modernização atua nos mais diversos segmentos, mostrando sua importância e 
magnitude, ao mesmo tempo em que entrega mais para todos.  

Cada vez mais vê se a importância de serviços automatizados e online. Além de prestar 
contas com a sustentabilidade, sistemas na área de tecnologia tornam o processo muito mais 
eficiente, permitindo análise simultânea de documentos e a tomada de decisões mais rápidas e 
assertivas. 

Além disso, torna-se possível um maior entrosamento com a população, que carece de 
bons serviços prestados, e com órgãos controladores, que necessitam de agilidade na prestação 
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de contas.  O E Fornecedor também deixa claro a tendência de que os fornecedores também 
fazem parte de toda a cadeia produtiva do Estado e podem participar de forma mais ativa no 
processo. 

Um banco de cadastro de fornecedores de fácil acesso garante conhecer melhor quem 
vende para o Estado e garantir não apenas um bom preço mas também qualidade e até mesmo 
ações futuras como a entrega dos produtos e ou serviços.  

Uma comunicação mais eficiente com os fornecedores garante que todo o processo de 
licitação funcione de maneira adequada e eficiente, correspondendo à todos os princípios 
exigidos por lei e que garantem o funcionamento do Estado. 

Desta maneira, o Governo de Mato Grosso do Sul mantém seu compromisso com a 
modernização e desburocratização, principais alicerces de sua gestão; ao mesmo tempo em que 
economiza recursos e facilita o dia a dia de seus servidores, fornecedores e cidadãos. 
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