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VISÃO GERAL 
 

O que é o SISCAPED? 
 

O Sistema de Cadastramento de Produtos e Empresas de Defesa (SISCAPED) é 
um sistema de gestão do processo de Credenciamento de Empresas de Defesa (ED), Empresas 
Estratégicas de Defesa (EED),de Classificação de Produtos de Defesa (PRODE) e Produtos 
Estratégicos de Defesa (PED)sob a responsabilidade da Comissão Mista da Indústria de Defesa 
(CMID), conforme previsto no art. 2º do Decreto 7.970, de 28 de março de 2013 o qual 
regulamenta a Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012. 

O SISCAPED foi desenvolvido pelo Departamento de Produtos de Defesa do 
MD, e permite o acompanhamento de todas as fases do processo pelos diversos atores 
envolvidos. Operando no ambiente da Rede Mundial de Computadores (Internet), o sistema 
pode ser acessado através de múltiplas plataformas incluindo dispositivos móveis do tipo 
smartphone e tabletse de vários sistemas operacionais tais como Windows, MacOs, iOs e 
Android. O SISCAPED pode ser acessado por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 
http://siscaped.eb.mil.br/ 

Devido a sua capacidade de tratar diversas informações do processo e gerar 
gráficos e relatórios contextuais, o SISCAPED também é considerado um Sistema de 
Informações de apoio à decisão (SAD) podendo se constituir em uma poderosa ferramenta 
direcionada ao planejamento estratégico da Indústria de Defesa. 

 

Facilidades do Sistema 
 

Entre as diversas facilidades do SISCAPED estão incluídas: 

a) Portabilidade: 100% Web podendo ser acessado pelos principais navegadores do 
mercado: Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome e Safari. 
b) Acesso remoto: Em razão da portabilidade já mencionada, pode ser acessado 
remotamente por diversos tipos de dispositivos incluindo dispositivos móveis do 
tipo smartphones e tablets. 
c) Controle de nível de acesso: Gerencia o trâmite das ações concedendo acesso 
personalizado a atores envolvidos em determinada ETAPA do processo.  
d) Controle de prazos/tempo de processamento em cada ETAPA do processo. 
e) Geração de gráficos e relatórios contextuais em tempo de execução. 
f) Sistema de troca de mensagens entre todos os envolvidos no processo. 
g) Painel de Controle (dashboard) com informações importantes a serem 
acompanhadas. 
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Boas práticas de Utilização do Sistema 
 

Por ser uma solução bastante flexível, o SISCAPED pode ser utilizado de 
diversas formas. Por isso é importante que Órgãos envolvidos na sua utilização (Ministérios, 
Forças Armadas e Unidades Militares) padronizem procedimentos nos diversos níveis, seja por 
meio de implementação de normas de utilização, seja por padronização de processo de trabalho 
em cada Unidade. 

É requisito fundamental que todos os atores envolvidos tenham conhecimento 
pleno do processo da CMID, a fim de identificar corretamente as ETAPAS do processo 
materializadas nas diversas telas do sistema.  

Apesar do SISCAPED rodar em ambiente seguro (SSL-Secure Socket Layer), o 
principal recurso de segurança do sistema é o próprio usuário. Por isso é importante que cada 
usuário utilize a sua própria senha de modo pessoal não a repassando em hipótese alguma para 
terceiros. 

O SISCAPED trabalha com Correio Eletrônico externo para tramitar mensagens 
e gerar algumas respostas automáticas durante as etapas do processamento. No entanto, sempre 
que possível, os usuários deverão utilizar o Sistema de Mensagens Interno do SISCAPED. Isso 
facilitará a gestão das informações de todo o processo da CMID. 

Por ser um sistema baseado em Web, a perfeita execução do mesmo estará 
condicionada à qualidade de conexão com a Internet. Em conexões lentas e/ou instáveis, uma 
eventual interrupção poderá gerar erros nas requisições com a base de dados do SISCAPED. 
Neste caso, o usuário deverá fechar o navegador e tão logo a conexão se estabilize, acessar 
novamente. Em caso de alguma inconsistência de dados, o usuário deverá comunicar ao 
administrador do SISCAPED através do Sistema de Mensagens Interno. 

PROCESSO DA CMID 

Considerações Iniciais 
 

O Processo da CMID foi desenhado como base no que prescreve a Lei nº 
12.598/12, Decreto nº 7.970/13, bem como a Portaria Normativa nº 86/GM-MD/18. Constam 
das referidas legislações definições importantes para a compreensão do processo que facilitará 
a operação do SISCAPED.As legislações supracitadas estão disponíveis no seguinte link:  

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/comissao-mista-da-industria-
de-defesa-cmid 
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Definições Importantes 
 

Para utilização do SISCAPED, são consideradas importantes as seguintes 
definições: 

PROCESSOS- São PRODUTOS e EMPRESAS que estão sendo submetidas à análise da 
CMID para Credenciamento e Classificação de ED/EED e PRODE/PED, respectivamente. 

Obs. O art. 4º da Portaria normativa n° 86/GM-MD/2018 preconiza que o processo de 
credenciamento de ED e EED ou classificação de PRODE e PED inicia-se na ocasião em que 
houver a aceitação de pelo menos uma das Forças Armadas, indicando que o respectivo 
produto tem aplicação na atividade finalística de defesa. 

ETAPAS DO PROCESSO- São as diversas fases nas quais os usuários específicos irão atuar 
no processo. O sistema, através do controle de nível de acesso, irá identificar o usuário e 
permitir que ele atue somente na fase sob sua responsabilidade. 

EMISSÃO DE PARECER- São considerações técnicas emitidas por atores específicos a 
respeito dos PROCESSOS em curso. A EMISSÃO DE PARECER pressupõe a utilização de 
métricas (explicadas mais a frente)especialmente criadas para facilitar a análise do processo. 

PARECER PARCIAL- São considerações emitidas pelos atores, principalmente os 
ASSESSORES das Forças, para subsidiar o parecer final a respeito de determinado processo. 
Os pareceres parciais poderão ser emitidos em qualquer fase do processo.  

HISTÓRICO- Controle de entrada e saída do processo em/de uma determinada ETAPA. Esse 
controle é armazenado no sistema na forma de ações executadas e a permanência na etapa é 
calculada e apresentada em DIAS. Poderá ser visualizado por todos os atores envolvidos. 

PENDÊNCIAS- São restrições geradas pelo processo para que a Empresa submetida à análise 
de seus dados cumpra determinadas ações antes de prosseguir para a próxima etapa. 

 

Atores do Processo 
 

Serão considerados ATORES do processo da CMID: 

1. Empresas que se encontram em processamento; 
2. Departamento de Produtos de Defesa (DEPROD); 
3. Forças Armadas (representantes junto a CMID); 
4. Assessores da Forças e CASLODE (cadastrados no sistema); 
5. Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa (CASLODE);e 
6. CMID. 
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Etapas do processo e responsabilidades dos Atores 
 

O processamento no SISCAPED obedece às fases específicas denominadas 
ETAPAS DO PROCESSO. Os atores poderão atuar nas diversas ETAPAS conforme o seu 
grau de responsabilidade para aquela fase do processo. 

A figura 1 mostra todo o processo e a fase inicial, na qual a Empresa e o produto 
não estão inseridos no processamento. (PRÉ-CADASTRO) 

 

Descrição das ETAPAS 

ETAPA ATOR/ AÇÃO OBS 

PRÉ-CADASTRO 
Visualiza: Todos 
Insere/Edita/Exclui: Empresa 

A empresa e produto nesta fase 
ainda não se encontram em 
processamento no SISCAPED. A 
empresa precisa entrar em contato 
com as Forças (ícone contatos 
disponível na área de trabalho do 
SisCaPED). Com isso, para que o 
produto passe para a etapa seguinte 
(Pré-Análise) é necessário que haja 
a aceitação de pelo menos uma das 
Forças Armadas (Exército, Marinha 
ou Aeronáutica), indicando que o 
respectivo produto possua a 
aplicação na atividade finalística de 
defesa, conforme art. 4º da Portaria 
Normativa nº 86/GM-MD/18. 
 
 

PRÉ-ANÁLISE 
Visualiza: Todos 
Responsável por encaminhar para próxima 
ETAPA: DEPROD/FORÇAS 

As empresas e produto nesta fase 
ainda não se encontram em 
processamento no SISCAPED. 

Figura 1- Etapas do processo no SISCAPED 
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EM ANÁLISE DO 
CADASTRO(DEPROD) 

Visualiza: Todos 
Responsável por encaminhar p/ Próxima 
ETAPA: DEPROD 

Ao entrar nesta fase, Empresa e 
Produto receberão pendências 
para completarem seus cadastros 
iniciais. Somente após os 
preenchimentos dos cadastros, 
ambos serão encaminhados para a 
próxima ETAPA pelo DEPROD. 

EM ANÁLISE NO 
CASLODE 

Visualiza: Todos 
Responsável por encaminhar p/Próxima 
ETAPA: CASLODE 

Nesta fase o Órgão Cartorial do 
processo aguardará o recebimento 
da documentação prevista da 
Empresa e produto (s) que saíram 
da fase anterior. Ao entrar nesta 
fase o sistema emitirá as 
respectivas pendências e somente 
serão encaminhadas para 
próxima etapa após as 
respectivas pendências serem 
excluídas pelo CASLODE. 

ETAPA ATOR/ AÇÃO OBS 

EM ANÁLISE NAS 
FORÇAS/DEPROD 

Visualiza: 
DEPROD/FORÇAS/CASLODE/CMID 
Responsável por encaminhar p/ Próxima 
ETAPA: DEPROD/FORÇAS 

Esta é a fase de EMISSÃO DE 
PARECERES sobre cada 
PROCESSO. A partir dessa fase, o 
processo poderá ser 
FINALIZADO por um ator, com a 
devida justificativa. Caso o 
processo seja finalizado a empresa 
deverá ser comunicada pelo ator 
que realizou a ação. Após a 
Força/DEPROD emitir seu 
parecer, o SISTEMA encaminhará 
o processo para a próxima etapa. 

EM ANÁLISE NA 
REUNIÃO TÉCNICA 

Visualiza: 
DEPROD/FORÇAS/CASLODE 
Responsável por encaminhar p/ Próxima 
ETAPA: DEPROD 
 

Ao entrar nesta fase, Empresa e 
Produto já estarão em condições de 
serem julgados na Reunião 
Técnica da CMID. Nesta fase as 
Empresas e produtos poderão 
receber pareceres suplementares 
dos atores envolvidos.  Após isso 
serão encaminhadas à próxima 
ETAPA pelo DEPROD. 

EM ANÁLISE NA 
CMID 

Visualiza: 
DEPROD/FORÇAS/CASLODE/CMID 
Responsável por encaminhar p/Próxima 
ETAPA: DEPROD 

Nesta fase a Empresa e produto 
serão apresentados na Reunião 
deliberativa da CMID. Após esta 
fase o processo poderá ser 
deliberado ou retornar para a fase 
anterior. 

 

Especificidades de algumas ETAPAS 
 

Na ETAPA PRÉ-ANÁLISE, os atores DEPROD/FORÇAS, caso julguem 
necessário, poderão FINALIZAR um ou vários processos. Nessa situação, os produtos dos 
processos finalizadosreceberão o status de INABILITADO. Se a Empresa envolvida possuir 
UM ÚNICO produto ou tiver TODOS os seus produtos finalizados, também receberá o status 
de INABILITADA.  
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A qualquer tempo, o ator DEPROD poderá REINICIAR um processo. Nesta 
situação, a Empresa/produtos retornarão ao PRÉ-CADASTRO e terão as pendências 
excluídas, permanecendo, entretanto, os pareceres parciais sobre seus produtos anteriormente 
cadastrados. 

As Empresas em PRÉ-CADASTRO poderão editar/excluir à vontade seus 
produtos. Após entrarem em processamento (a partir da ETAPA ANÁLISE DO 
CADASTRO(DEPROD) só poderão completar o cadastro inicial com os dados solicitados. 

As empresas, após se registrarem no SISCAPED, receberão autorização de 
acesso informada via E-mail após a conferência dos DADOS INICIAIS de cadastro pelo 
DEPROD. 

OPERAÇÃO DO SISTEMA POR PERFIL DE USUÁRIO 

 

Perfil Empresa Pré-Cadastro 
 

As Empresas que desejarem se candidatar a ED/EED e ter seus produtos 
classificados como PRODE/PED deverão, inicialmente, acessar o site da CMID no endereço 
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/comissao-mista-da-industria-de-
defesa-cmid, no qual encontrarão todas as legislações da CMID para consulta (Fig.1). 

 
Figura 1- Links do Ministério da Defesa 
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Posteriormente, as empresas deverão acessar o PRÉ-CADASTRO no link 
“https://siscaped.eb.mil.br/” e clicar em acesse o “SISCAPED aqui”, conforme a (Fig.2). 

 

 

Figura 2- Tela inicial de acesso 

 

Um formulário se abrirá a fim de ser preenchido por um integrante da empresa. 
Destaca-se que toda a comunicação do DEPROD com a empresa será realizada, por intermédio 
do operador do SISCAPED o qual não deverá repassar seu login e senha para terceiros. Caso a 
empresa necessite alterar o operador do SISCAPED, deverá solicitar a alteração junto ao 
DEPROD.  
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Figura 3- Cadastrar empresa  

 
 

Ao clicar em Cadastrar Empresa será exibida a tela, conforme (Fig.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Registrar  

 

É importante ressaltar que essas são informações iniciais que a empresa deve 
cadastrar. Uma vez iniciado o processo, a Empresa deverá complementar as informações 
solicitadas. 
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Se a empresa tentar o login após o cadastro realizado, visualizará uma tela 
conforme a figura 5. A empresa deverá aguardar o E-mail (que consta no cadastro) informando 
a liberação do acesso. 

 

 

Uma vez concedido o acesso para o usuário, após o login, a tela inicial será conforme a (Fig.6). 

 

 

Figura 5- Tela para empresa após o registro. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o DEPROD pelo e-mail: secretaria.cmid@defesa.gov.br 
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Após o usuário clicar em “Minha Empresa” será exibido a tela, conforme a(Fig.7). 

 

 

Clicando no ícone lápis será exibida a tela da (Fig.8) que permitirá a empresa completar os 
dados iniciais solicitados. É fundamental que todos os campos do cadastro sejam preenchidos, 
caso contrário, a pendência impedirá o andamento do processo no Sistema.  

 

Figura 7- Dados da empresa. 

Figura 6- Tela inicial após concedido o acesso. 
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Para cadastrar produto(s) o usuário deverá acessar o menu “Meu Catálogo”, conforme (Fig.9) 

 

 

Será exibida a nova tela (Fig.10) que permitirá ao usuário a inserção e edição de produtos. 

Figura 9- Acrescentar produtos ao Catálogo. 

Figura 8- Dados a serem completados. 
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Para inserção dos dados do produto, a empresa deverá preencher os campos com 
as informações solicitadas. As figuras abaixo (Fig.11 e Fig.12) explicam o que preencher em 
cada campo. 

 
 

Figura 10 - Tela de Produtos do Catálogo. 
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No campo FOTO (Fig.12), a Empresa deverá incluir até 05 (cinco) fotos do Produto, em 
formato jpg ou png. Atenção, não salvar fotos em formato PDF. Ao final, aperte o botão 
Salvar. 

 
 

Figura 2- Dados do Produto 
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Após salvar, a tela retornará à listagem. A empresa poderá Editar, Visualizar e 
até mesmo excluir o produto nesta fase.  

 

 
 
 

Figura 4- Tela após inserção do produto. 

Figura 3- Dados do Produto (cont.). 
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Perfil Empresa em análise de cadastro (DEPROD) 
 

Nesta situação, tanto empresa quanto produto já se encontram no processo de 
análise da CMID. Este processo precedeu uma negociação entre a empresa e a Força a qual 
conduziu o produto para o processo. A tela que a empresa visualizará nesta fase será a da 
(Fig.14). 

 
 

Nesta fase, novas informações sobre a empresa e produtos serão necessárias 
como subsídio para a análise na CMID. Clicando em “Minha Empresa” o usuário passará a 
visualizar o painel de informações da empresa cadastrada no SISCAPED. 

 

A (Fig.15) mostra o painel com os links para acessar aos produtos em 
processamento e demais informações.  

1 - Link de acesso aos produtos EM PROCESSAMENTO; 
2 - Pendências lançadas que indicam que a empresa deverá completar os seus 
dados; 
3 - Fase em que se encontra a empresa no processo. 

 

Figura 5 - Tela para empresa em processamento no SISCAPED 
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Acessando o ícone editar “lápis” da (Fig.15) o usuário poderá inserir os dados 
complementares da empresa e logo em seguida clicar em salvar, conforme Fig.16: 

 

Se a empresa, na fase de processamento, desejar inserir novos produtos para 
análise, a inserção deverá ser feita através do Catálogo de Produtos (Fig.17). 

 

Figura 7- Completar informações da Empresa 

Figura 6- Painel de informações para Empresa em Processamento no SISCAPED 

1 3 2 
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Nesta fase, a empresa deverá completar as informações dos produtos que também 
se encontram em processamento. O produto somente passará para a próxima etapa após o 
preenchimento de todos os campos do cadastro.  Para isso, o usuário deverá acessar 
PRODUTOS EM PROCESSAMENTO, conforme (Fig. 18). 

 
 

 
 
 
Ao acessar os produtos, o usuário verá a situação de todos os produtos que se 

encontram no processo da CMID, conforme (Fig.19). 
 
1 – Link para inserção de CONTRATOS de comercialização do referido 
produto, se houver; 
2 – Link para inserção da CADEIA PRODUTIVA do produto; 
3 – Pendência lançada pelo sistema alertando para a necessidade da empresa de 
completar as informações referentes AO PRODUTO. 
 

Figura 9- Acesso aos produtos em processamento. 

Figura 8- Inserção de produtos novos em CATÁLOGO. 
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Clicando no ícone lápis da (Fig.19) o usuário entrará em modo de edição do 
produto e deverá inserir os seguintes dados abaixo, conforme (Fig.20). 

 

Tipo: Informar o tipo do produto como sendo BEM, OBRA, SERVIÇO ou 
INFORMAÇÃO. 

Grupo Classe: Conforme o tipo do produto, um conjunto denominado grupo 
classe deverá ser selecionado. 

 

As próximas informações se referem ao Conteúdo Tecnológico do Produto 
(Fig.21). Um botão de ajuda irá mostrar uma tela explicativa dos critérios (incluindo 
Conteúdo Tecnológico) utilizados para a análise do Produto. 

 

 
Figura 11- Informações sobre o Conteúdo Tecnológico do Produto. 

Figura 20 - Informações de produtos 

Figura 10- Produtos em processamento no SISCAPED. 

1 2 3 
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NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA (TRL) 

O TRL deverá observar os aspectos a seguir: 

I – Considerado bem, serviço, obra e informação:  

a) TRL 9 – Sistema atual provado com sucesso em missões operacionais; 
b) TRL 8 – Sistema atual completo e qualificado em testes e demonstrações; 
c) TRL 7 – Modelo ou Protótipo do sistema/subsistema demonstrado em um 

ambiente operacional; 
d) TRL 6 – Modelo ou Protótipo do sistema/subsistema demonstrado em um 

ambiente relevante; 
e) TRL 5 – Validação de componentes e/ou equipamentos em ambiente relevante; 
f) TRL 4 – Validação de componentes e/ou equipamentos em ambiente. 

II – Considera projeto: 

a) TRL 3 – Prova de conceito analítica e experimental de características e/ou 
funções críticas; 

b) TRL 2 – Conceito e/ ou aplicação de tecnologia formulada; 
c) TRL 1 – Princípios básicos observados e reportados. 

 

 
 
 
DOMÍNIO TECNOLÓGICO 

O Domínio Tecnológico, seja parcial ou total, considera a dependência operativa 
ou tecnológica internacional, a engenharia terceirizada nacional ou a autonomia de pesquisa & 
desenvolvimento do fabricante, classificando como: 

a) O Domínio Tecnológico Básico compreende a dependência operativa ou 
tecnológica internacional, de parte ou total, para viabilizar a sua concepção. 

b) O Domínio Tecnológico Intermediário compreende a engenharia terceirizada 
nacional, estabelecimento de consórcios e alianças estratégicas, de parte ou total, 
para viabilizar a sua concepção. 

c) O Domínio Tecnológico Avançado compreende a pesquisa & desenvolvimento 
autônomos ou em conjunto com centros de pesquisa e universidades nacionais 
para viabilizar a sua concepção. 

 
CICLO TECNOLÓGICO 

O Ciclo Tecnológico (bem, serviço, obra ou informação) considera as diversas 
fases do desenvolvimento tecnológico, durante o seu ciclo de vida, e a influência na capacidade 
operacional das FFAA, classificado como: 

a) O Ciclo Tecnológico Inovador que reflete o incremento da capacidade 
operacional através de tecnologias inovadoras, de parte ou total. 
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b) O Ciclo Tecnológico Contemporâneo que reflete o incremento da capacidade 
operacional através de absorção de tecnologia contemporânea, de parte ou total. 

c) O Ciclo Tecnológico Ostensivo que reflete a capacidade operacional baseada na 
tecnologia ostensiva. 
 

Uma vez considerado como Projeto na tabela de Nível de Maturidade 
Tecnológica (TRL), o Projeto deverá ser classificado como “Inovador” ou “Contemporâneo” e 
ser qualificado quanto à inovação radical, inovação conceitual e inovação incremental. 

a) A Inovação Radical reflete mudanças tanto na estrutura do mercado quanto na 
tecnologia existente. Ele ocasiona o surgimento de novas estruturas, que 
normalmente sobrepõem às estruturas conhecidas. 

b) A Inovação Conceitual reflete o impacto no mercado ou na tecnologia. Este 
conceito inclui a introdução de novas tecnologias em mercados existentes 
(adições em linhas existentes) ou de tecnologias existentes em novos mercados 
(novo produto). 

c) Inovação Incremental incorpora melhorias (funcionalidades, benefícios, 
manufatura, processo) em produtos por meio da adoção de tecnologias 
conhecidas e introdução em mercados existentes. 

 

 

Na aba Outros Dados preencher as informações conforme descrito: 

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul: Inicie o preenchimento e aguarde o sistema 
completar, conforme (Fig.22). 

 

NSN (Nato Stock Number): Deverá ser preenchido caso o produto já esteja catalogado pelo 
CASLODE; 

PartNumber: Preencher como o número da referência do item (código pelo qual a empresa 
identifica o item), se o produto for do tipo “bem” o preenchimento é obrigatório; 

Anexo DCN: Consiste num documento com todas as informações referentes ao Produto e sua 
Cadeia Produtiva. Esse documento poderá ser gerado pelo próprio SISCAPED, devendo ainda 
a empresa enviá-lo ao CASLODE via Correios, conforme necessidade daquele Centro. 

Figura 12- Preenchimento do NCM. 
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Assim que for constatado o preenchimento dessas informações, o DEPROD 
retirará as pendências e encaminhará o processo para uma nova fase: “EM ANÁLISE NO 
CASLODE”. 

Para inserir a Cadeia Produtiva do Produto, o usuário deverá selecionar o 
produto correspondente conforme a (Fig.23). 

 

 

A tela seguinte indicará o link para Cadeia Produtiva (Fig.24). 

 

 

Clicando no link,o usuário terá acesso à tela seguinte que vai permitir a inserção 
das empresas que compõem a Cadeia Produtiva do referido produto (Fig.25). 

 

 

No formulário abaixo, preencher os dados necessários (Fig.26). 

Figura 15- Tela para inserção da Cadeia Produtiva. 

Figura 14- Acesso à Cadeia Produtiva 

Figura 13- Acesso aos PRODUTOS EM PROCESSAMENTO 
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Figura 17- Empresa da Cadeia Produtiva inserida no sistema. 

 

Para adicionar uma empresa da Cadeia Produtiva preencha os campos mostrados 
na Fig. 26. O campo CODEMP será obtido no CASLODE (preenchimento não obrigatório até 
que seja fornecido). 

Após preenchimento, clique em Salvar e retornar para a tela anterior (Fig. 27).O 
próximo passo será inserir os Itens de Suprimento cujo link aparece na Fig. 27.  

 

 

Acesse o link para ter acesso a página de inserção de Itens de Suprimento 
(Fig.28). 

 

Clique em Adicionar Item e preencha os campos necessários. Caso possua uma 
planilha EXCEL, o usuário poderá importar os itens tendo apenas que ajustar os campos 
necessários (Fig.29). 

Figura 18- Inserção de Itens de Suprimento. 

Figura 16- Campos para inserção de empresa da Cadeia Produtiva. 



Página 25 de 28 
 

 

Perfil da Empresa em análise no CASLODE 
 

Finalizando o preenchimento, o DEPROD encaminhará o processo para a 
próxima fase – “EM ANÁLISE NO CASLODE”. A empresa poderá verificar a fase conforme 
a ( Fig.30). 

 

Nesta fase a empresa deverá enviar a documentação prevista na Lei nº 
12.598/13, conforme modelos de declarações disponibilizados na página do CALODE:  

https://caslode.defesa.gov.br/site/index.php/credenciamento-de-
empresas?id=102 

  Em caso de dúvidas a empresa poderá contatar um membro do CASLODE 
através do Sistema de Mensagens do próprio SISCAPED ou por intermédio do “ícone 
contatos” do Sistema.  

Também nesta fase o sistema lançará pendências referentes à necessidade do 
envio da documentação.  

Caso o produto seja do tipo “bem”, o CASLODE verifica se está ou não 
catalogado conforme as Normas do SISCADE. Estando catalogado lançará o NSN (Nato Stock 
Number) no campo apropriado. Se o “bem” não estiver catalogado o CASLODE aguardará o 
envio pela empresa por ocasião da entrega da documentação técnica junto a uma Agência de 
Catalogação – AgCat ou uma Unidade de Catalogação – UniCat.  

As Centrais de Operação de Arquivo (COA) e as Agências de Catalogação das 
FA sempre que emitirem uma GAC (Guia de Acompanhamento de Catalogação) ou um PEDT 
(Protocolo de Entrega de Dados Técnicos), respectivamente, de PRODE/PED informarão ao 
CASLODE via SISCAPED.  

 

Figura 30- Fase do processo EM ANÁLISE NO CASLODE 

Figura 19- Inserção de Itens de Suprimento 
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Assim que o CASLODE receber e conferir a documentação, retirará as 
pendências e encaminhará o processo para a nova fase. A partir daí, a empresa poderá 
acompanhar o andamento das etapas seguintes até a publicação do Credenciamento da Empresa 
e da Classificação do Produto em Diário Oficial.  

SISTEMA DE MENSAGENS 
 

O SISCAPED possui um sistema de Mensagens interno que deverá ser usado em 
qualquer fase do processo para comunicação entre seus diversos atores. Para enviar uma 
mensagem acesse Saída (Fig.31). 

 

Clique em Nova mensagem para acessar o formulário (Fig.32). 

 

O usuário deverá selecionar um ou vários destinatários no campo 
correspondente. Se optar por enviar também por E-mail a mensagem, marque Enviar por e-
mail. Em seguida clique em Enviar. 

 

Figura 21- Enviando mensagens 

Figura 20- Sistema de Mensagens 
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Figura 22 - Preenchendo Formulário de Mensagens 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Contatos do SISCAPED 
 

O SISCAPED possui na tela inicial do Sistema um ícone denominado 
“Contatos” no qual consta a lista de todos os Atores com os respectivos e-mails e telefones que 
poderão ser utilizados pelos usuários para os esclarecimentos necessários. 

 


