
 

SEPLAG/CSC ORIENTAÇÕES PARA OS FORNECEDORES  

 

 

TÍTULO: ACOMPANHAR SOLICITAÇÃO DATA: 

10/2019 

 
PALAVRA(S) CHAVE(S): 

Acompanhar, solicitação, inscrição, alteração de dados, alteração de documentos, situação da solicitação, aguardando 
documentação, aguardando análise, solicitação criada 
ABRANGÊNCIA 

Este procedimento abrange o acompanhamento das solicitações existentes, explicação das possibilidades existentes de 
“situação da solicitação” e respostas de dúvidas recorrentes sobre o tema. 
REFERÊNCIAS LEGAIS 

Acerca do Processo Administrativo Eletrônico: 
 

Lei Federal nº 12.682, de 9 de julho de 2012 - Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios 
eletromagnéticos. 

 

Lei n.º 14.184, de 31 de janeiro de 2002 - Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. 

 

Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 - Regulamenta a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, quanto ao uso do meio eletrônico para prática de atos e 
tramitação de processos administrativos pela administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 
 

Acerca do funcionamento do CAGEF:  

 

Decreto nº 47.524, de 06 de novembro de 2018 - Dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual e dá outras providências. 

 

Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018 - Estabelece regras de funcionamento do Cadastro Geral de 

Fornecedores – Cagef, regulamentado pelo Decreto nº 47.524, de 6 de novembro de 2018. 

 

PASSO A PASSO 

 

 ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÃO 

1. Acesse o sistema Cagef fazendo login pela página do SSC. Realize o login com usuário (CPF) e senha do representante ou 
acesse via certificado digital. 

 

2. Você será redirecionado para a página inicial do Cagef. Clique nas três barras horizontais (menu principal do Cagef) , 
depois na aba Representante, e clique em Acompanhar Solicitação. 



 

 

      

3. O sistema te encaminhará para a página de Pesquisar Solicitação, já com o resultado filtrado das solicitações feitas pelo 
representante.  

 

4. As possíveis situações em que se encontram as solicitações são:  

a) Criada – O usuário abriu a solicitação, mas não a finalizou, ou seja, ainda não tramitou para a Unidade Cadastradora. É 
possível visualizar, editar e excluir. 

b) Aguardando Assinatura Digital – Há algum documento na solicitação que se encontra pendente de assinatura digital. É 
possível visualizar, editar e excluir. Em caso de dúvidas, seguir OPF 02 – Assinar documentos digitalmente.  

c) Aguardando Documentação – Ao menos um documento desta solicitação foi marcado como “Entregar Fisicamente” e 
ela está no Protocolo aguardando recebimentos desse documento. É possível apenas visualizar. 

 

d) Aguardando Análise – A solicitação teve todos seus documentos entregues (fisicamente e/ou digitalmente) e está na fila 
de espera para análise da Unidade Cadastradora. É possível apenas visualizar. 
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ATENÇÃO  

Se a solicitação está na situação “Aguardando documentação”, para prosseguir à análise, é necessária a entrega de 

TODOS os documentos obrigatórios que foram marcados como “Entregar Fisicamente”. 

http://www.compras.mg.gov.br/images/Fornecedores/OPF_03_-_Como_realizar_a_Assinatura_digital.pdf


 

 

 

 

e) Em Análise - A solicitação está sendo analisada pela Comissão de Cadastramento. É possível apenas visualizar. 

f) Analisada e aguardando correção – A análise foi realizada e foram encontradas pendências na sua solicitação. É possível 
visualizar e editar. 

g) Aprovada – A análise foi realizada e todos os documentos foram aceitos.  

h) Aprovada parcialmente – A análise foi realizada e apenas parte dos documentos foi aceita.  

i) Reprovada – A análise foi realizada e pelo menos um documento obrigatório não foi aceito. Na hipótese de solicitação 
de alteração de documentos, ocorre quando TODOS os documentos inseridos não foram aceitos. Quando uma 
solicitação é reprovada, não ocorre atualização nenhuma em seu cadastro. 

 

Obs. Os ícones presentes na opção “Ação” significam: 

  - Visualizar; 

  - Editar; 

  - Excluir.  

 

5. Se você deseja refinar sua pesquisa, clique na aba Filtros, no início da página, para que sejam apresentados os filtros de 
pesquisa. Informe os dados e clique em Pesquisar. 

ATENÇÃO  

As solicitações de Inscrição e Alteração de Documentos tem o prazo de análise de 02 dias úteis, enquanto a 

solicitação de Alteração de Dados tem o prazo de 15 dias úteis, sem contar a data de início da situação “Aguardando 

análise”.  

Se a análise está demorando mais do que o tempo estipulado, confira a situação da sua solicitação!  

Ressaltamos que apenas nas situações “Aguardando análise” ou “Em análise”, elas estão em poder da Unidade 

Cadastradora. 

ATENÇÃO  

O fornecedor e o usuário do Cagef receberão um e-mail com a situação da solicitação e, se for o caso, com os motivos 

pelos quais a documentação não foi aceita. É possível verificar essas pendências pela opção Visualizar. 



 

 

 

 

 

 

Para criar solicitação de inscrição seguir passo a passo do documento “Solicitar inscrição de fornecedor” e para  criar solicitação 
de Alteração de Dados ou Documentos seguir o documento “Como Atualizar Dados e Documentos”, os dois na página 
Orientações para fornecedor, no Portal de Compras. 

 

 

Caso tenha outras dúvidas, entre em contato pelo e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br  

 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=100078
mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

