PERGUNTAS MAIS FREQUENTES DO CAGEF

1. O que preciso fazer para cadastrar minha empresa no Cagef?
Para cadastrar sua empresa no Cagef você deverá criar um usuário no sistema através da opção “Cadastrar
Representante” e se vincular ao CNPJ por meio da opção “Solicitar Inscrição de fornecedor”.

2. Como crio meu usuário no sistema Cagef - Portal de Compras?
Para criar um usuário no Cagef, você deve fazer o cadastro de usuário (representante) no sistema Cagef. O
formulário de cadastro deve ser acessado pelo Portal de Compras (www.compras.mg.gov.br), clicando no
menu “Cadastro de Fornecedores” e depois em “Cadastrar representante”.

Você será reencaminhado para o formulário “Cadastrar Representante”. Após o preenchimento e envio do
formulário, você receberá um e-mail de remetente seg.corporativa@prodemge.gov.br contendo seus dados
de acesso. Realize o primeiro acesso ao sistema como indicado no e-mail e com os dados enviados.
Cadastre as Perguntas Secretas do sistema SSC. O cadastro dessas perguntas é parte do sistema de proteção
de seu acesso ao Cagef. Após o cadastramento das perguntas, você será redirecionado para a página
principal do Cagef. Você já poderá utilizar o sistema e cadastrar o fornecedor.
Os dados de acesso ao Portal de Compras são os mesmos utilizados para acesso ao Cagef. Lembrando que
o acesso só será liberado após aprovação da inscrição do fornecedor.

3. Como faço a inscrição do fornecedor / empresa?
Para realizar a inscrição do fornecedor é necessário já ser usuário do sistema Cagef.
Após logar no sistema, acesse a opção “Solicitar inscrição de fornecedor”, na área de Representante do
menu principal, ícone
. Informe o CNPJ e clique em “Cadastrar”. Preencha todas as abas, defina a
entrega dos documentos, assine os documentos gerados no sistema e finalize a solicitação na aba
“Documentação”.
Para mais detalhes veja o manual Como Solicitar inscrição de Fornecedor.
Após a sua solicitação mudar para o status “Aguardando Análise”, o prazo de análise é de dois dias úteis.

4. Quais documentos são obrigatórios para fazer a inscrição no Cagef?
Os documentos obrigatórios para a inscrição no Cagef são:
Credenciamento do representante: documento de identidade e CPF do representante, e a “Procuração para
credenciamento de representante do fornecedor”, gerada pelo Cagef, e que deve ser assinada digitalmente.
Habilitação jurídica: inscrição no CNPJ, ato constitutivo da organização, e se for o caso, o ato de designação
dos membros da diretoria.
É também obrigatória a Declaração de menores e fato superveniente, gerada pelo Cagef e que deve ser
assinada digitalmente pelo representante Legal do fornecedor.
Os documentos mínimos obrigatórios estão de acordo com o exigido com os art. 27 e 28 da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993.

5. Como acessar o sistema Cagef?
Acesse o Portal de Compras (www.compras.mg.gov.br), e no menu “Cadastro de Fornecedores” e clique
em “Acesso ao sistema – CAGEF”. Você será redirecionado para a página do SSC para fazer o login de
acesso ao Cagef. Realize o login com usuário (CPF) e senha do representante ou acesse via certificado
digital.

Portal de Compras

6. Como assinar digitalmente os documentos do Cagef?
Se você é o usuário responsável pela criação da solicitação e é Representante Legal da empresa, na aba
“Documentação”, clique na opção “Assinar Digitalmente” do campo “Ação” do documento que deve ser
assinado. Em seguida, clicar em “Assinar” na tela do documento.

Se você é apenas o Representante Legal, e não é o responsável pela criação da solicitação, você deverá
acessar o sistema com o seu usuário. Clique na opção “Documento(s) Pendente(s) de Assinatura Digital”
na área de Representante do menu principal do Cagef, ícone

, e assine o documento utilizando a opção

“Assinar digitalmente”.

Mais detalhes podem ser encontrados no manual Como realizar assinatura digital.

7. Por que aparece uma mensagem de confirmação de assinatura e o documento não consta
assinado (erro falha ao assinar documento)?
Essa situação ocorre quando o certificado digital utilizado é o e-CNPJ. O componente Signa reconhece o
certificado e permite a assinatura do documento, no entanto, o sistema Cagef só permite a utilização do
certificado digital e-CPF do Representante Legal logado no sistema. Por isso, o processo de assinatura
finaliza com uma sequência de mensagens de confirmação da assinatura (do Signa) seguida de outra sobre
falha ao assinar (do sistema Cagef).

Para a efetivação da assinatura digital é necessário utilizar o e-CPF do Representante Legal.

8. Qual certificado digital é aceito pelo sistema Cagef?
A assinatura digital no sistema Cagef é realizada via certificado digital e-CPF vinculado ao Representante
Legal do fornecedor. O certificado deverá ser do tipo A1 ou A3, que pode ser adquirido de qualquer
autoridade certificadora.

9. Quais são as condições para realizar a assinatura digital dos documentos?
Para assinar o documento o usuário deve cumprir TODAS as condições abaixo:






Ser o Representante Legal do fornecedor;
Possuir um certificado digital e-CPF, do tipo A1 ou A3 de qualquer certificadora;
Estar logado no Cagef com o usuário do Representante Legal;
Estar com o certificado digital instalado/inserido em seu computador; e
Realizado a instalação do plug-in Signa.

10.

Por que a “Declaração de menores e fato superveniente” e a “Procuração para
credenciamento de representante do fornecedor” aparecem em vermelho e só tenho a opção
de “Visualizar”? OU Por que a opção “Assinar digitalmente” não aparece para o meu
usuário?

Essa situação ocorre porque os documentos precisam ser assinados digitalmente no sistema pelo(s)
Representante(s) Legal(is) da empresa, e você (usuário logado) não é um Representante Legal. Nesse caso,
você deverá terminar de preencher as pendências da solicitação e no final da aba “Documentação” clicar
na opção ”Encaminhar para assinatura”.

O(s) Representante(s) Legal(is) do fornecedor receberá(ão) um e-mail avisando-os da necessidade da
assinatura dos documentos para finalizar a solicitação.

11.

Como encaminhar a solicitação para assinatura digital?

O usuário responsável pela solicitação deverá utilizar a opção “Encaminhar para assinatura” no final da aba
“Documentação”.

12.

Quais documentos posso “entregar digitalmente”?

A opção “entregar digitalmente” é aplicável para os documentos nato-digitais ou que o registro do
documento ou a cópia autenticada possua selo cartorial ou de Junta Comercial no modelo digital (com
QRCode ou Código validador).
Um documento é nato-digital quando produzido originalmente em meio eletrônico e pode ter sua
autenticidade conferida pela internet.

13.

Por que não consigo anexar meus documentos na solicitação?

Existem alguns motivos possíveis para um usuário não conseguir anexar um documento:



Verifique se você está no modo de edição da solicitação;
Se consta a palavra “Integração” na coluna “Ação”, não é possível anexar esse documento, pois ele
foi recuperado de integração do Cagef com outros sistemas informatizados;





Se o campo “Ações” apresenta as alternativas “Assinar digitalmente” e “Visualizar”, ou apenas
“Visualizar”, isso significa que esses documentos não são anexados, e sim, assinados digitalmente
no sistema pelo Representante Legal do fornecedor, e;
Se após selecionar a opção “Entregar digitalmente”, você não está conseguindo anexá-lo, confira se
o formato do arquivo é PDF, que é o aceito pelo sistema.

14.

Preciso incluir mais de um arquivo para um único documento. Como faço? Exemplo:
regularidade municipal que tem certidão mobiliária e imobiliária.

É preciso transformá-los em um arquivo único no formato .pdf. Há softwares disponíveis na internet para
realizar essa operação.

15.

Para qual endereço devo enviar os documentos físicos?

Os documentos marcados como entrega física devem ser entregues por Correios ou pessoalmente para o
Protocolo Central da Cidade Administrativa – MG, 1º Andar do Ed. Gerais, Rodovia Papa João Paulo II,
4001, Serra Verde – 31.630-901 – Belo Horizonte.
Especificar como destinatário: “Aos cuidados do Cadastro de Fornecedores”.

16.

Como sei que o documento foi entregue?

Verifique a coluna “Recebido” relativa ao documento. Quando o documento é entregue, o campo fica
preenchido com “Sim”.
Ressaltamos que os documentos que ainda não tiveram o tipo de entrega selecionado ficam marcados em
vermelho.
Para os documentos de entrega física, a coluna “Recebido” terá o valor “sim” após o recebimento pelo
Protocolo Central da Cidade Administrativa.

17.

Como enviar minha solicitação para análise da equipe Cagef?

Para que a sua solicitação seja tramitada para o Cagef, você deverá clicar na opção “Finalizar solicitação”
no momento em que a está editando. No caso em que precisa de assinatura do seu Representante Legal, ela
será encaminhada automaticamente após a(s) assinatura(s) necessária(s).

Lembrando que se ao menos um documento constante da sua solicitação for marcado como entrega física,
a mesma será tramitada para o Protocolo e ficará aguardando o recebimento deste documento. Para que a
solicitação seja analisada ela deverá estar no status “Aguardando Análise”.

18.

Como saber o andamento da minha solicitação?

Para acompanhar o andamento da sua solicitação, você deve logar no sistema Cagef, e utilizar a opção
“Acompanhar solicitação” da área de Representante no menu principal, ícone

.

Você será redirecionado para a página com as solicitações vinculadas ao seu usuário. A coluna “Situação
da solicitação” indicará em qual etapa a solicitação se encontra, e no campo da coluna “Ações” você poderá
visualizar, editar ou excluir a solicitação conforme a situação em que estiver.

Para maiores informações, veja o manual Como Acompanhar Solicitação.

19.

Qual é o prazo de análise das solicitações?

O prazo de análise das solicitações de inscrição e de alteração de documentos é de dois dias úteis, enquanto
a de alteração de dados é de quinze dias úteis. Ambos contados a partir do dia posterior à finalização da
solicitação pelo usuário, ou seja, na mudança do status para “Aguardando Análise”.

20.

Como atualizo meu Cadastro?

A atualização cadastral é solicitada apenas pelo usuário a partir das opções “Solicitar Alteração/Atualização
de Dados do Fornecedor” ou “Solicitar Alteração/Atualização de Documentos do fornecedor”, presentes
na área de Representante do menu principal do Cagef, ícone
atualização necessária.

. As solicitações dependem de qual é a

A Alteração de Dados deve ser solicitada sempre que for necessário atualizar algum dado do fornecedor ou
o balanço patrimonial. E tem prazo de análise de quinze dias úteis.
A Alteração de Documentos deve ser solicitada sempre que for necessário atualizar alguma certidão. E tem
o prazo de análise de dois dias úteis.

21.

Qual a diferença entre a Solicitação de Alteração de Dados e a Alteração de Documentos?

A Alteração de Dados deve ser solicitada sempre que for necessário atualizar algum dado do fornecedor ou
o balanço patrimonial. E tem prazo de análise de quinze dias úteis.
A Alteração de Documentos deve ser solicitada sempre que for necessário atualizar alguma certidão. E tem
o prazo de análise de dois dias úteis.

22.

Como faço para desbloquear meu usuário?

Utilize a opção de “Usuário bloqueado?” na página de login do SSC. Você será redirecionado para uma
página do SSC. Informe o seu CPF e siga as orientações da página para realizar o desbloqueio do seu
usuário.

23.

Como faço para recuperar minha senha de acesso?

Utilize a opção de “Esqueceu sua senha?” na página de login do SSC. Você será redirecionado para uma
página do SSC. Informe o seu CPF e siga as orientações da página para realizar o desbloqueio do seu
usuário.

24.

Como faço para alterar e-mail de usuário?

Se você já está logado no sistema Cagef, clique em “Pesquisar Representante” na área de Representante do
menu principal, ícone

. Clique no comando “Editar representante”, ícone

.

Você será redirecionado para a página de “Alterar Representante”, com as informações de seu usuário. Vá
até o final da página e modifique o e-mail desejado nos campos “E-mail principal” e/ou “E-mail
secundário”, no agrupamento das informações de “Contato”.

Se você não acessa o Cagef e precisa alterar o e-mail, preencha o formulário de “Solicitação de Alteração
do e-mail do Representante no Cagef”, que está na opção “Orientações para os fornecedores”, do menu
lateral do Portal de Compras. Encaminhe por e-mail para cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
junto com uma cópia dos documentos de identidade e CPF do usuário.

25.

Como faço para alterar o e-mail do fornecedor / empresa?

Para alterar o e-mail e/ou qualquer outro dado do fornecedor é necessário criar uma solicitação de Alteração
de Dados.
As solicitações de Alteração de Dados que tem modificação apenas nos conjuntos “Logradouro”, “Endereço
Internet” e “Telefone(s)” da aba “Dados do Fornecedor” e Linhas de Fornecimento são aprovadas
automaticamente.

26.

Os login e senha do Portal de Compras são os mesmos do Cagef?

Sim. O acesso ao Portal de Compras é feito com o mesmo login e senha cadastrado no Cagef.

27.

Como emitir o CRC?

O relatório Certificado de Registro Cadastral - CRC é emitido através da opção “Consultar Fornecedores”
na área de Consultas do menu principal, ícone

.

Na área de “Filtro” da tela “Consultar fornecedor”, procure pelo CNPJ (ou filtro desejado) e clique em
“Pesquisar”. No “Resultado” da pesquisa, selecione o fornecedor e a opção “Emitir CRC do fornecedor”
no final da página.

28.

Por que não consigo emitir o CRC?

O CRC só pode ser emitido quando o fornecedor possui Cadastro Geral e seu cadastro está válido. Se o
fornecedor possui apenas Cadastro Por Unidade de Compras ou se Cadastro Geral estiver vencido ou
cancelado não é possível emitir o CRC.

29.

Como consultar a situação do meu cadastro e a vigência dos documentos entregues ao
Cagef?

Para consulta do cadastro e situação dos documentos você tem que utilizar a opção “Consultar
fornecedores”, na área de “Consultas” do menu principal do Cagef, ícone
filtro desejado e clicar em “Pesquisar”.

. Na área “Filtro” utilizar o

No Resultado da pesquisa você encontrará a coluna “Situação cadastro”, que indicará se o cadastro do
fornecedor está ativo, vencido ou cancelado. Já a situação dos documentos pode ser observada através dos
relatórios disponíveis para emissão no final da página (CRC, Relatório Dados do Fornecedor ou Relatório
Dados Completos do Fornecedor).
Os três relatórios apresentam a situação e a data de validade de cada um dos documentos enviados ao Cagef,
mas apenas o CRC é válido para utilização em processos licitatórios. Vale lembrar que o CRC só pode ser
emitido para cadastros válidos.

30.

Por que não consigo acessar o Portal de Compras?

O acesso ao Portal de Compras é permitido aos usuários que preencham as seguintes condições: estar
vinculado a um fornecedor com cadastro válido (situação “ativo” ou “vencido”) e possuir a senha de acesso
ao novo sistema Cagef, implantado em 03 de dezembro de 2018.

31.

Como fazer a troca de usuários / representantes Cagef de um fornecedor?

Para realizar a troca de usuários/representantes Cagef é necessário primeiro vincular um novo usuário como
representante do fornecedor e depois excluir o vínculo do usuário antigo. A ordem é importante para que o
fornecedor não fique sem nenhum representante durante esse processo, o que o impediria de acessar o Portal
de Compras.
Para vincular o novo representante ele deverá se cadastrar como usuário no sistema (se já não o tiver) pela
opção “Cadastrar representante”. Quando o acesso ao Cagef for liberado, ele deverá se vincular ao
fornecedor utilizando a opção “Solicitar Inscrição Fornecedor”.

Com o novo usuário vinculado ao fornecedor, deve-se utilizar a opção “Exclusão de credenciamento do
representante do fornecedor” na área de Representante do menu principal do Cagef, ícone
a vinculação do antigo representante.

, para excluir

32.

Por que não consigo encontrar a empresa para atualizar os documentos / dados, apesar de
estar logado no Cagef?

Porque não há vinculação do seu CPF ao CNPJ do fornecedor.
Para criar a vinculação, utilize a opção “Solicitar Inscrição do Fornecedor”, na área de Representante no
menu principal, ícone

, logado no seu perfil de usuário.

Para detalhes, ver manual Como Solicitar inscrição de Fornecedor.

33.

O Cagef tem atendimento presencial?

Não,
o
atendimento
é
realizado
preferencialmente
pelo
e-mail
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br ou pelo telefone da Central de Atendimento aos
Fornecedores – (31) 3916 9755.

