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Introdução
O aprimoramento da gestão pública é requisito essencial ao alcance dos objetivos e
resultados dos programas e ações governamentais. Amparada neste enfoque, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG), publicou o Decreto n° 47.524,
de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores - Cagef no
âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual e dá
outras providências. Essa norma foi regulamentada pela Resolução SEPLAG n° 93, de 28 de
novembro de 2018.
O Cagef Digital, como ficou conhecido, tem entre seus objetivos promover a simplificação e
conferir maior celeridade aos procedimentos licitatórios dos órgãos e entidades usuários do
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SiadMG e elevar os resultados das compras governamentais.
Do ponto de vista do sistema, a nova versão remodelou sua plataforma tecnológica,
permitindo a simplificação do relacionamento do fornecedor com o Estado por meio da
digitalização do processo de cadastramento e um acesso amigável ao nosso sistema pelos
dispositivos mobile
O cadastro ganhou novas integrações com bases de dados governamentais e algumas
atualizações automáticas, e agora o fornecedor pode anexar, do conforto do seu escritório,
os documentos nato-digitais ou que possuem selos digitais dos cartórios ou juntas comerciais.
Esses documentos são enviados digitalmente para análise do Cagef, dispensando a entrega
física em uma unidade cadastradora.
Com a implantação e operação do novo Cagef, algumas dúvidas com relação a aspectos
operacionais do sistema começaram a surgir, razão pela qual toda equipe se reuniu e
compilou as 100 maiores dúvidas que surgiram nesse primeiro ano de vigência do sistema, de
modo a auxiliar os fornecedores de forma mais efetiva, propiciando o suporte necessário para
que possam atuar com mais autonomia.
Cabe salientar que este material constitui também uma fonte de consulta rápida e
simplificada para os servidores públicos estaduais que operacionalizam licitações e contratos
administrativos no seu dia-a-dia.
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Perguntas e Respostas
Parte I - As perguntas
mais frequentes
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.
9
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Cadastre as Perguntas Secretas do sistema SSC. O cadastro dessas perguntas é parte do
sistema de proteção de dados para 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 sua solicitação mudar para o status “Aguardando Análise”, o prazo de análise é de
dois dias úteis.

10
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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 pelo
representante Legal do fornecedor.
• 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” 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.

11
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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
digitalmente”.

, e assine o documento utilizando a opção

“Assinar

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

12

Retornar para Índice

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.

13
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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”.

14
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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”, 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 anexálo, 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 Geral de Fornecedores”.

15
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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”.

16
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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.

17
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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 recebimento de documentos pelo Protocolo
Central da Cidade Administrativa, 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

. As solicitações dependem de qual é a atualização necessária.

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.
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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
ícone

. Clique no comando “Editar representante”,

.

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”.
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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”, disponivel 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.
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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 para fornecedor que 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.
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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 deve utilizar a opção “Consultar
fornecedores”, na área de “Consultas” do menu principal do Cagef, ícone
“Filtro” utilizar o filtro desejado e clicar em “Pesquisar”.

. Na área

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.
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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

, para excluir a vinculação do antigo representante.

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 maiores informações, veja o 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.
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Parte II - Outras
perguntas recorrentes
ACESSO AO SISTEMA

34. O fornecedor precisa de certificado digital para acessar o
cadastro?
Não, o certificado não é necessário para acesso ao sistema, que poderá ser realizado com
login e senha. O certificado digital é necessário para assinatura dos documentos da “Procuração
para credenciamento de representante do fornecedor” e “Declaração de menores e fato
superveniente”, que são obrigatórios para Inscrição e na Alteração de Dados quando a alteração
for do perfil do usuário (representante CAGEF). Os fornecedores que tiveram a inscrição ainda
no sistema antigo não são obrigados a ter um certificado digital, salvo na situação da
alteração do perfil.

35. Por que não consigo realizar o acesso no sistema Cagef via
certificado digital?
Para acessar o Cagef via certificado digital é necessário já ter cadastrado sua senha e as
Perguntas Secretas.
Se você já realizou seu primeiro acesso ao sistema Cagef com CPF e senha, você poderá
realizar o acesso via Certificado Digital. Para isso é necessário instalar o “instalador” e “plugin” Signa para que o navegador de internet possa reconhecer o certificado. Se você ainda
não tem o Signa instalado, siga as orinetações disponiveis na página de Orientações do
SIGNA – PRODEMGE.
Ressaltamos que os dados de acesso ao Cagef são enviados por e-mail tendo como
remetente o endereço seg.corporativa@prodemge.gov.br. Após o primeiro acesso e a
confirmação dos dados, os outros acessos já poderão ser feitos por certificado digital.
Também é importante ressaltar que apenas o acesso ao Cagef é possível via certificado digital.
O acesso ao Portal de Compras deve ser realizado com o login e a senha do Cagef.
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36. Como posso alterar os dados do meu usuário?
Se você está vinculado a algum fornecedor, você deve criar uma solicitação de Alteração
de Dados e alterar as informações do formulário, exceto o e-mail princiapl e secundário.
Para alterar o e-mail utilize a opção “Pesquisar Representante” na área do Representante,
no menu principal, ícone

.

Ressaltamos que não é possível alterar o CPF e Nome do usuário.
Se você não está vinculado a nenhum fornecedor, todas as alterações deverão ser
realizadas na opção “Pesquisar Representante”.

37. Por que não consigo atuar no cadastro da minha empresa,
mesmo sendo o Representante Legal?
Mesmo sendo um Representante Legal, para atuar no Cagef é necessário ser um usuário
vinculado ao fornecedor, isso significa realizar seu cadastro como usuário do sistema e
depois realizar a vinculação ao CNPJ a partir de nova solicitação de inscrição da empresa.
Ressaltamos que, mesmo que você, Representante Legal, tenha alguma vez recebido um
login e senha do Cagef para poder assinar digitalmente os documentos no sistema, esse
usuário possui um vínculo temporário com a empresa para aquela assinatura. Para atuar no
Cagef em nome da sua empresa, ainda assim será necessário realizar o procedimento acima
descrito.

38. Qual a diferença entre Representante Legal e Representante
Cagef? Eles podem ser a mesma pessoa?
O Representante Cagef é o usuário do sistema. Ele responde apenas nas questões
vinculadas ao cadastro do fornecedor e atuações junto ao Portal de Compras. O
Representante Legal é o responsável pelos atos legais da empresa outorgados pelo
documento de constituição da organização e/ou Instrumento de Mandato por Escritura
Pública ou Escrita Particular (Procuração).
As duas representações podem ser exercidas pela mesma pessoa física, basta que o
Representante Legal seja um usuário do sistema Cagef, vinculado ao CNPJ, através de
solicitação de inscrição do fornecedor pelo seu perfil de usuário.
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39. Como excluo meu usuário?
Para excluir a sua vinculação com o fornecedor, utilize a opção “Solicitar Exclusão de
credenciamento do representante do fornecedor”, na área de Representante, no menu
principal, ícone

.

ASSINATURA DIGITAL

40. Quais documentos devem ser assinados digitalmente no
Cagef?
• Procuração para credenciamento do representante do fornecedor;
• Declaração de Menores e Fato Superveniente;
• Comprovação de solicitação para exclusão de credenciamento de representante do
fornecedor e;
• Comprovação de solicitação para exclusão de cadastro de fornecedor.

41. Quem pode assinar digitalmente os documentos do Cagef?
Apenas os Representantes Legais do fornecedor constantes no documento de constituição
da organização e/ou Instrumento de Mandato por Escritura Pública ou Escrita Particular
(Procuração).
O tipo (isoladamente ou em conjunto) e a quantidade de assinaturas deverá respeitar o(s)
documento(s) citados acima.

42. Quando tenho que assinar a “Declaração de menores e fato
superveniente” e a “Procuração para credenciamento de
representante do fornecedor”?
• Declaração de menores e fato superveniente: sempre que for realizada uma
solicitação de inscrição do fornecedor no Cagef.
• Procuração para credenciamento de representante do fornecedor: sempre que houver
assinatura em conjunto ou quando o usuário que criou a solicitação não for o
Representante Legal. Ocorre para as solicitações de inscrição e quando houver
alteração no perfil do usuário via solicitação de Alteração de Dados.
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Documento

Em quais solicitações?

Quando o responsável for:

Declaração de menores
e fato superveniente

Inscrição

Em todos os casos

Procuração
credenciamento
representante

Inscrição e Alteração de
Dados, quando houver
modificação no perfil do
usuário

Representante legal que
assina em conjunto ou
usuário
que
não
é
Representante Legal

para
de

43. Para que eu tenho que instalar o Signa e os plug-ins?
A instalação do Signa e de seus plug-ins é necessária porque eles são os dispositivos que
permitem que o navegador da internet reconheça o certificado digital e possibilite a
assinatura dos documentos no sistema.

44. Como instalar o Signa e os plug-ins?
Para instalar o Signa acesse a página de Orientações do SIGNA – PRODEMGE e instale o
“Instalador Signa” e o plug-in do navegador que você utilizará (Google Chrome ou Mozilla
Firefox), conforme os passos e vídeos apresentados na página indicada.

45. Por que já assinei o documento e a solicitação continua
“Aguardando Assinatura Digital”?
Ocorre nos casos em que o “Tipo de assinatura” do Representante Legal que assinou o
documento é “em conjunto”. Pelo menos mais um Representante Legal deverá assinar o
documento.
Vale lembrar que o tipo (isoladamente ou em conjunto) e a quantidade de assinaturas
deverá respeitar o(s) documento(s) de constituição da empresa e/ou Instrumento de
Mandato por Escritura Pública ou Escrita Particular (Procuração).
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46. Quando devo usar o menu Documento (s) Pendente (s) de
Assinatura Digital?
O menu “Documento(s) Pendente(s) de Assinatura Digital” deve ser utilizado apenas quando
o usuário for um Representante Legal do fornecedor e não for o responsável pela criação
da solicitação.
Vale lembrar que os documentos só ficarão disponíveis nessa opção após o usuário
responsável pela criação da solicitação tiver encaminhado para assinatura.

47. Posso assinar e entregar fisicamente a “Declaração de
menores” e a “Procuração para credenciamento do
representante do fornecedor”?
Não. A “Declaração de menores e fato superveniente” e a “Procuração para credenciamento
de representante do fornecedor” são documentos gerados pelo sistema Cagef e devem ser
assinados digitalmente pelo(s) Representante(s) Legal(is) do fornecedor.

SOLICITAÇÕES

48. O que significa a situação “Criada” da solicitação?
Essa situação indica que você abriu a solicitação, mas não a finalizou, ou seja, ainda não
tramitou para a Unidade Cadastradora. Nesse status é possível visualizar, editar e excluir sua
solicitação.
Vale lembrar que é necessário que você a finalize para que seja enviada e analisada pela a
equipe do Cagef.

49. Como confiro qual documento foi anexado na solicitação?
Após a anexação de um arquivo, para conferir se o documento incluído é realmente o que
deseja, clique na opção “Baixar arquivo” no campo “Ações” referente ao mesmo.
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50. Na solicitação, como incluir documento que não está
aparecendo no rol de documentos do meu cadastro?
Para adicionar outros documentos que não fazem parte do rol padrão do Cagef utilize a
opção “Adicionar documento”.
Para maiores informações sobre a funcionalidade, veja o manual Como Solicitar inscrição
de Fornecedor.

51. Por que não consigo finalizar minha solicitação?
Para finalizar sua solicitação todos os documentos obrigatórios devem cumprir as seguintes
condições:
• Tipo de entrega definido (físico ou digital);
• Para os documentos de entrega digital, os arquivos devem ter sidos incluídos (conferir
coluna recebido);
• Os documentos gerados pelo sistema devem ter sido assinados, se for o caso.
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Lembrando que o sistema marca com a cor vermelha os documentos que ainda não tiveram
o tipo de entrega definido ou não foram assinados digitalmente, se for o caso.

52. Depois de finalizar uma solicitação, é possível modificá-la?
As solicitações de Inscrição e Alteração de Dados podem ser alteradas quando estão os
status: “Criada”, “Aguardando Assinatura Digital” e “Analisada e Aguardando Correção”.
As solicitações de Atualização de Documentos podem ser alteradas quando estão os status:
“Criada” e “Aguardando Documentação”.
Ressaltamos que partir do momento em que a solicitação está na situação “Aguardando
análise” ou “Em análise” ela não pode mais ser modificada.

53. É possível criar mais de uma solicitação ao mesmo tempo?
Sim, desde que sejam solicitações de tipos diferentes. Ou seja, é possível que um usuário
crie para o mesmo fornecedor concomitantemente uma solicitação de alteração de dados e
uma solicitação de alteração de documentos.

54. Por que minha solicitação está na situação “Aguardando
Assinatura Digital”?
Essa situação indica que sua solicitação foi encaminhada para assinatura do(s) documento(s)
pelo(s) Representante(s) Legal(is) da empresa e ainda há algum documento que não foi
assinado.
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55. Como proceder se a solicitação estiver na situação “Analisada
e aguardando correção”?
A situação “Analisada e aguardando correção” significa que é necessário proceder com as
alterações solicitadas pela equipe do Cagef. Essas alterações são comunicadas via e-mail
enviado ao fornecedor após análise da sua solicitação.
Você deverá acessar a solicitação por meio da opção “Acompanhar solicitação”. Clique em
“visualizar”, no ícone
, da solicitação que deseja corrigir. Proceda com as alterações
solicitadas pela equipe do Cagef. Se as correções forem referentes a um documento, você
deverá realizar novo upload através da opção “Incluir Arquivo”, na linha documento. Depois
clique na opção “Finalizar solicitação”, na aba “Documentação”.

56. Por que minha solicitação não sai da situação “Aguardando
Documentação”?
A situação “Aguardando Documentação” significa que ao menos um documento desta
solicitação foi marcado como “Entregar Fisicamente” e o Protocolo Central da Cidade
Administrativa está aguardando o recebimento desse documento para dar prosseguimento
ao fluxo da solicitação. É responsabilidade do fornecedor enviar os documentos físicos ou
entrega-los pessoalmente no Protocolo Central da Cidade Administrativa, endereço:
Protocolo Geral da Cidade Administrativa – MG, 1º Andar do Ed. Gerais, Rodovia Papa João
Paulo II, 4001, Serra Verde – 31.630-901 – Belo Horizonte.

57. O que faço se minha solicitação foi “aprovada parcialmente”
ou “reprovada”?
A situação “Reprovada” significa que nenhum documento constante na solicitação foi aceito
e, por isso, as informações não foram atualizadas em seu cadastro. Nesse caso, você deverá
abrir nova solicitação com as correções sinalizadas pela equipe do Cagef.
A situação “Aprovada parcialmente” significa que ao menos um documento constante na
solicitação foi “Não aceito” e os documentos aceitos foram atualizados no seu cadastro.
Nesse caso, você deverá realizar as correções sinalizadas pela equipe do Cagef para os
documentos “não aceitos” e abrir nova solicitação.
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58. Como saber o motivo da reprovação da solicitação e/ou não
aceitação dos documentos?
Após análise da sua solicitação, o sistema encaminha um e-mail com a situação atual da
solicitação. Quando é reprovada ou aprovada parcialmente os motivos da não aceitação
dos documentos são descritos no corpo do e-mail.
Também é possível conferir o motivo da não aceitação dos documentos por meio da opção
“Acompanhar solicitação”. Clique em “visualizar”, no ícone
, da solicitação que deseja
consultar. Na aba “Documentação” estará destacada a situação “Não aceito” nos
documentos reprovados. Ao clicar no “Não aceito” você poderá conferir a justificativa da
equipe do Cagef. No campo “Ações” também é possível fazer essa verificação.

SITUAÇÃO CADASTRAL DO FORNECEDOR

59. Qual a validade do cadastro?
A validade do cadastro é de um ano. Toda solicitação aprovada atualiza a data de validade
cadastral.
A validade dos documentos, no entanto, é independente do cadastro, e eles devem ser
atualizados conforme seus próprios prazos de vencimento, ou seja, o fato de o cadastro
estar na situação “Ativo” não significa que todos os documentos entregues ao Cagef estarão
“Vigentes”, devendo-se observar a situação de cada um deles no relatório CRC.

60. Qual a importância de manter meu cadastro atualizado?
A manutenção do cadastro atualizado é importante para facilitar a participação do
fornecedor em processos licitatórios do Estado. O cadastro válido permite o acesso ao
Portal de Compras para participar dos procedimentos eletrônicos e emitir o CRC, relatório
que substitui os documentos em licitações.
Se você já é fornecedor do Estado, você precisa manter seu cadastro atualizado para receber
seus pagamentos.
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61. Qual a importância da entrega e atualização dos documentos
facultativos?
O Cagef possibilita a entrega de documentos facultativos para que o fornecedor que deseja
participar de processos licitatórios que exijam documentos específicos possa substituí-los
pela apresentação do CRC, desde que estejam atualizados em seu cadastro.

62. Por que meu cadastro está ativo e mesmo assim não consigo
participar da Cotep?
Para participação de Cotep o fornecedor deve enviar ao Cagef, além da documentação
obrigatória para sua inscrição (documentos de credenciamento de representante e
habilitação jurídica), a documentação fiscal e trabalhista determinada pelo art. 33 da
Resolução nº 93 de 28 de novembro de 2018, que estabelece as regras de funcionamento
do Cadastro Geral de Fornecedores.
Se seu cadastro está ativo, observe como está a situação dos seus documentos de: I regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; II – regularidade
perante a Fazenda Federal; e III – regularidade perante a Fazenda Estadual do respectivo
Estado onde está instalada a pessoa jurídica.

63. Como faço para atualizar meu cadastro vencido?
Para atualizar o cadastro vencido, você deverá criar uma solicitação de Alteração de Dados
ou de Documentos. A situação cadastral será atualizada após sua aprovação.

64. Quando meu cadastro é cancelado?
O cadastro é cancelado após permanecer no status de “Vencido”, portanto sem nenhuma
alteração aprovada, por 365 dias corridos.
São também motivos de cancelamento: fraude em documentação apresentada pelo
fornecedor para a inscrição ou alteração de seu registro cadastral; dissolução de sociedade
ou decretação de falência para pessoas jurídicas e de falecimento, interdição ou tutela para
pessoas físicas; participação de servidor público estadual na gerência ou administração de
empresa privada; além da própria vontade do fornecedor em ter seu cadastro cancelado.
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Essa previsão está regulamentada no art. 21 do Decreto 47.524, de 06 de novembro de 2018,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

65. Meu cadastro está cancelado. Como faço para atualizá-lo?
Se seu cadastro foi cancelado, será necessário fazer uma nova solicitação de inscrição do
fornecedor.

66. Como excluir o cadastro do fornecedor / empresa?
Para excluir o cadastro do fornecedor deve-se utilizar a opção “Solicitar Exclusão do Cadastro
de Fornecedor”, presente na área de Representante do menu principal do Cagef, ícone
.
Utilize o filtro desejado para encontrar o cadastro do fornecedor e pesquise. No Resultado,
clique no ícone

da coluna “Criar Solicitação”.

Se você possui o perfil para exclusão do cadastro, a exclusão será aceita automaticamente. Se
esse não é o caso, será gerado o documento “Comprovação de solicitação para exclusão de
cadastro de fornecedor” a ser assinado digitalmente pelo(s) Representante(s) Legal(is). A
exclusão do cadastro será realizada após aprovação da solicitação pela equipe do Cagef.
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67. Quem pode excluir o cadastro do fornecedor / empresa?
Pode excluir o cadastro de fornecedor o usuário que tem perfil autorizado para tal. A
seleção do perfil é feita no momento da inscrição do fornecedor na aba “Dados do
Representante” da solicitação.

68. Por que na consulta do meu cadastro o campo “Situação
cadastro” aparece em branco?
Porque você possui apenas cadastro por Unidade de Compra.

69. Qual a diferença entre “Cadastro geral” e “Cadastramento por
Unidade de Compra”?
O “Cadastro Geral” refere-se à inscrição feita por Unidade Cadastradora e possibilita a
emissão de CRC para utilização em vários processos licitatórios do Estado e acesso ao Portal
de Compras.
O “Cadastramento por Unidade de Compra” é uma inscrição especial de fornecedor sem
cadastro prévio no Cagef para possibilitar a sua contratação. É realizada pela unidade de
compra do órgão ou entidade ao final das licitações ou em processos de dispensas e
inexigibilidades.
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70. O órgão alegou não conseguir efetivar o pagamento, pois
estou irregular no Cagef. O que aconteceu?
O órgão não consegue realizar o pagamento para fornecedores que não tenham
apresentado os documentos de regularidade fiscal e trabalhista obrigatórios para a
emissão das notas de empenho, ou que apresentem no cadastro pendencia em relação aos
mesmos.
A Resolução nº 93 de 28 de novembro de 2018, que estabelece as regras de funcionamento
do Cadastro Geral de Fornecedores, determina que é obrigatório, além da documentação
de habilitação jurídica o envio de documentos de regularidade fiscal básica para emissão de
notas de empenho. São eles: I - regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS; II – regularidade perante a Fazenda Federal; e III – regularidade perante a
Fazenda Estadual do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica.

DOCUMENTAÇÃO

71. Os documentos obrigatórios para participar de Cotep e
emissão de notas de empenho são obrigatórios para inscrição no
Cagef?
O cadastro no Cagef tem o objetivo de gerar o CRC e permitir a participação em compras
eletrônicas, por isso são exigidos apenas os documentos de credenciamento e habilitação
jurídica.
Para participação de Cotep e emissão de notas de empenho, por força dos art. 31 e 33 da
Resolução SEPLAG n°93, de 28 de novembro de 2018, além desses, são necessários os
documentos de regularidade fiscal básica.

72. Qual a validade das certidões que não possuem prazo de
vigência próprio?
As certidões que não possuem prazo de vigência próprio são válidas por seis meses a partir da
expedição, como determina o art. 17 da Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018.
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73. Por que meu documento físico chegou e ainda não foi
analisado?
O(s) documento(s) enviado(s) fisicamente para o Cagef é(são) recebido(s) no Protocolo
Central da Cidade Administrativa, onde são anexados à solicitação aberta pelo fornecedor
no sistema Cagef. Após encerrado o processo de recebimento pelo Protocolo, sua
solicitação passará para a situação “Aguardando análise”.
O prazo de análise das solicitações de inscrição e de alteração de documentos é de dois dias
úteis e de alteração de dados é de quinze dias úteis, a contar do dia posterior da mudança do
status da sua solicitação para “Aguardando Análise”.
Se você enviou os documentos sem a abertura de solicitação, não é possível realizar o
recebimento pelo Protocolo. A documentação ficará aguardando a criação da solicitação
pelo fornecedor.

74. Por que os documentos que eu atualizei não estão
aparecendo no CRC?
Todos os documentos entregues ao Cagef e aprovados pela comissão de análise aparecem
no CRC, exceto os incluídos no rol do Cagef com o tipo de qualificação “Outros”.
Se esse não é o caso, significa que o documento não foi aceito. Para conferir o motivo da
não aceitação verifique sua solicitação, através da opção “Acompanhar solicitação” na área
de Representante do menu principal do Cagef, ícone

.

Para maiores informações, veja o manual Como Acompanhar Solicitação.

75. Tenho documentos vencidos e a Unidade de Compra está
cobrando. Posso entregar diretamente para a unidade?
Sim, você pode entregar os documentos diretamente para a Unidade de Compra com a qual
realizará o contrato, no entanto, eles não serão atualizados no Cagef, e servirão apenas
para possibilitar a realização do processo em questão.
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Se você tiver um Cadastro geral e a Unidade de Compra vai emitir um empenho em seu
nome, por força do art. 33 da Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, você
terá que atualizar seus documentos de regularidade fiscal básica no Cagef: I - regularidade
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; II – regularidade perante a
Fazenda Federal; e III – regularidade perante a Fazenda Estadual do respectivo Estado onde
está instalada a pessoa jurídica, quando diferente de Minas Gerais.

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

76. Como funciona a atualização das informações que o sistema
obtém via integrações?
Os dados obtidos via integração com a JUCEMG e Receita Federal do Brasil são atualizados
sempre na abertura e finalização de uma solicitação de Alteração de Dados para aquele
fornecedor. Já as informações da Policia Civil e SISAP dependem de uma alteração manual.
O CAGEF possui rotinas de atualização automática para os documentos abaixo:
• Prova de quitação com a Fazenda Estadual – Quando documento de MG
• Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS)
• Prova de quitação com a Fazenda Municipal - Quando documento de BH
• Prova de quitação com a Fazenda Federal
• Certidão de Débitos Tributários CDT (SEF-MG)
IMPORTANTE: Caso o fornecedor esteja em débito com o órgão emissor, o documento não
será atualizado na base e entrará na próxima rotina a ser executado, para nova verificação.

77. Quais são os documentos recuperados das integrações do
Cagef com outros sistemas?
Os documentos estão listados na tabela abaixo, informando também de qual sistema são
recuperados:
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Documento

Integração

CPF do representante e do fornecedor pessoa
física

Receita Federal

Comprovante de Residência de fornecedor
pessoa física

Receita Federal

Identidade do representante e do fornecedor
pessoa física quando documento de MG

Polícia Civil MG

Inscrição no CNPJ

Receita Federal ou Jucemg

Atos constitutivos quando registrados na Junta
Comercial de Minas Gerais

Jucemg

Comprovação da condição de pequena empresa

Receita Federal ou Sistema Integrado
de Administração da Receita Estadual
(SIARE-MG)

Prova de quitação com a Fazenda Estadual
quando documento de MG

Secretaria de Estado da Fazenda

Certificado de Regularidade da Situação – CRS
(FGTS)

Caixa Econômica Federal

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de
Contribuintes quando documento de MG

Sistema Integrado de Administração
da Receita Estadual (SIARE-MG)

Prova de quitação com a Fazenda Municipal
quando documento de BH

Prefeitura de Belo Horizonte

Prova de quitação com a Fazenda Federal

Receita Federal

Certidão de Débitos Tributários – CDT (SEF-MG)

Secretaria de Estado da Fazenda

78. Por que não consigo alterar alguns dos meus dados na
solicitação?
Alguns dados são recuperados de integração do sistema Cagef com a base de dados de
outros sistemas informatizados e, por isso, não podem ser alterados.
Se os dados contêm algum erro, não é possível realizar sua modificação direto no sistema
Cagef. É necessário atualizá-los primeiro junto ao órgão responsável pela base de dados
de origem. Após a atualização da base, solicitar Alteração de Dados no Cagef.
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79. Os dados recuperados de integração que já vêm preenchidos
estão corretos?
Conforme Seção II do Capítulo IV da Resolução SEPLAG nº 93 de 28 de novembro de 2018,
as informações recuperadas via integração de sistemas vêm diretamente das bases de
dados de origem.
Nós temos integrações com: Fazenda Estadual de Minas Gerais, Junta Comercial de Minas
Gerais (Jucemg), Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG),
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), Caixa Econômica Federal-FGTS e Sistema de
Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais (Sisap).

80. E se o fornecedor estiver com alguma certidão irregular junto
aos órgãos que o Cagef possuí integração?
O retorno apresentado será “Não aceito” e informado o motivo da Não Aceitação desse
documento. Se for o caso, o usuário poderá anexar um documento que comprove a
regularidade dessa certidão. Ex.: ordem judicial ou uma certidão ainda válida.

81. E se o fornecedor estiver com seu cadastro irregular com a
Receita Federal, com quem o Cagef tem integração de dados, o
que acontece?
O sistema bloqueia o cadastro/alteração de dados do fornecedor e apresenta um erro
informando que a empresa/pessoa física está com a situação diferente de Ativo junto à
Receita Federal do Brasil. Neste caso, o fornecedor deverá verificar e regularizar sua
situação junto a RFB, para então conseguir realizar o cadastro junto ao estado de MG.
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FORNECEDOR PESSOA FÍSICA

82. Quais os documentos para cadastro de Pessoa Física no
Cagef?
Os documentos para cadastro de Pessoa Física no Cagef são o CPF, identidade e
comprovante de residência do fornecedor. Esse processo é o mesmo realizado para pessoa
jurídica, com a diferença no rol da documentação.

83. Como me cadastrar como representante de um fornecedor
Pessoa Física?
Você deverá se cadastrar como usuário de sistema e depois cadastrar o fornecedor pela
opção “Solicitar Inscrição do fornecedor”. Será gerada a “Procuração para credenciamento
de representante do fornecedor” que deverá ser assinada via e-CPF do fornecedor Pessoa
Física. Lembramos que no credenciamento do representante você deverá apresentar seus
documentos e na habilitação jurídica os documentos do fornecedor Pessoa Física.

84. Sou Pessoa Física e meu cadastro venceu. O que é preciso
atualizar?
Você deverá abrir uma solicitação de Alteração de Dados, conferir os dados e finalizar a
solicitação. Seu cadastro será atualizado após aprovação da solicitação.

FORNECEDOR ESTRANGEIRO

85. Qual a documentação obrigatória para cadastro de empresa
estrangeira?
Para empresas estrangeiras funcionando no país, exige-se a mesma documentação das
empresas nacionais, além de Ato de registro ou Decreto de autorização para funcionar no
país expedido por órgão competente, quando a atividade exigir.
Para as empresas estrangeiras não funcionando no país é necessária a documentação para
credenciamento de um representante, a Procuração outorgada à empresa/pessoa
estabelecida/residente no Brasil com poderes para receber citação e responder
administrativa e/ou judicialmente, Documento de Constituição Legal no seu país de origem
(traduzido por tradutor juramentado) e também um CNPJ ou CPF administrativo, que deve
ser solicitado previamente à SEPLAG.
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86. Sou representante de uma empresa estrangeira não
funcionando no Brasil. Como consigo um CNPJ administrativo?
Para licitações eletrônicas o fornecedor estrangeiro deverá contatar diretamente o CAGEF
por e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, a fim de solicitar o CNPJ/CPF
administrativo.

87. Qual a documentação necessária para inscrição de pessoas
físicas estrangeiras que não possuem CPF?
Deverão ser apresentados os documentos equivalentes de registro de pessoa natural e
comprovante de residência do país de origem. Orientamos que a inscrição de pessoas
físicas estrangeiras sem CPF deverá ser realizada via Cadastramento Por Unidade de
Compras, pela unidade responsável por sua contratação.
IMPORTANTE: Os documentos de fornecedores estrangeiros deverão ser traduzidos por
tradutor juramentado.

OUTROS ASSUNTOS

88. Como conferir quais CPFs estão vinculados ao CNPJ da minha
empresa?
Para conferir quais usuários estão vinculados ao fornecedor, você deverá, logado no
sistema, acessar a opção “Consultar Representantes Credenciados”, na área de Consultas
do menu principal do Cagef, ícone . Utilize o filtro desejado para pesquisar o fornecedor,
e no resultado da pesquisa aparecerão os usuários (Representantes Cagef) credenciados.
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89. Como excluir a vinculação do usuário com o fornecedor /
empresa?
A vinculação entre usuário e fornecedor é excluída por meio da opção “Exclusão de
credenciamento do representante do fornecedor” na área de Representante do menu
principal do Cagef, ícone

.

O usuário será redirecionado para a página de “Cadastrar solicitação de exclusão de
credenciamento de representante do fornecedor”, onde deverá pesquisar o fornecedor pelo
filtro desejado.
No Resultado, na linha do CPF que você deseja excluir, clique em Criar solicitação, ícone
. Se você está realizando uma autoexclusão, a solicitação será aprovada automaticamente
e o vínculo excluído.
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Se você está excluindo um vínculo de outro usuário, será(ão) necessária(s) a(s) assinatura(s)
do(s) Representante(s) Legal(is) no documento “Comprovação de solicitação para exclusão de
credenciamento de representante do fornecedor” gerado na solicitação. Nesse caso, a
desvinculação ocorrerá após aprovação da solicitação pelo Cagef.
Para dúvidas de como assinar, veja o manual Como realizar a Assinatura Digital.

90. O que é o Cafimp?
O Cafimp é o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual. O fornecedor inscrito no Cafimp fica impedido de
comparecer às licitações e às contratações com o Estado.
Será incluído no Cafimp o fornecedor que: a) não cumprir ou cumprir parcialmente
obrigação decorrente de contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública
estadual; b) tenha praticado ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito
da administração pública estadual; c) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por
meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; d) demonstrar não possuir
idoneidade para contratar com a administração pública em virtude de ato ilícito praticado,
e; e) no caso de pessoa jurídica, tenha sócio majoritário ou sócio administrador condenado
pela prática de crime contra a administração pública em processo criminal com decisão
transitada em julgado.
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91. Como emitir a certidão do Cafimp?
Para emitir a certidão do Cafimp, acesse o Portal de Compras (www.compras.mg.gov.br),
clique no menu Cadastro de Fornecedores e depois em “Consulta fornecedores impedidos –
CAFIMP”. Você será redirecionado para página “Consultar Fornecedor(es) Impedido(s),
pesquise o fornecedor pelo filtro desejado e na tela de Resultado, selecione o fornecedor e
clique em “Emitir certidão do CAFIMP”.
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92. Por que já exclui a linha de fornecimento, mas continuo
recebendo e-mails sobre essa linha? OU Por que já exclui a linha
de fornecimento, mas ela continua aparecendo no CRC?
A linha de fornecimento é vinculada ao usuário, desta forma, se você possui mais de um
usuário, deverá ser aberta uma solicitação de Alteração de Dados para cada usuário
vinculado ao CNPJ.

93. Se a empresa realiza alguma alteração contratual e não realiza
a atualização no cadastro, o que fazer?
É responsabilidade do fornecedor manter seu cadastro atualizado junto ao CAGEF e/ou a unidade
responsável pela inscrição por unidade de compras. Sempre que a empresa faz uma alteração
contratual essa atualização só é refletida no CAGEF através de uma solicitação de Alteração
de Dados, que no caso irá obrigar a entrega da documentação que comprove a atualização.
Caso o documento entregue esteja divergente das informações apresentadas pelo sistema,
que em sua maioria são advindas de integração, cabe ao servidor a aceitação ou não desse
documento e alertá-lo que deve fazer a alteração junto as bases integradas do CAGEF
(JUCEMG ou Receita Federal).

CADASTRAMENTO POR UNIDADE DE COMPRA

94. Posso fazer Cadastro por Unidade de Compra se o fornecedor
já tem Cadastro Geral?
Não. Se necessária a atualização das informações do fornecedor, a mesma deverá ser
realizada via cadastro geral.

95. Se uma empresa já tem o Cadastro Geral da matriz é possível
fazer a inscrição pela Unidade de Compra de uma Filial?
Sim, são CNPJ’s diferentes e independentes.
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96. Como será feito o pagamento para fornecedores que já
possuem Cadastro Geral?
O Cadastro deve estar ativo e com a documentação mínima exigida pelo SIAFI vigente.
Caso o fornecedor esteja com algum documento mínimo irregular, deverá solicitar junto ao
Cadastro Geral, via sistema, a atualização desses documentos, e os demais que constarem
vencidos poderão ser entregues à própria unidade para solicitar atualização no CAGEF
posteriormente.
Lembrando que, se o fornecedor já possui Cadastro Geral não é possível fazer a inscrição por
unidade de compra.

97. Qual é o meu usuário e senha do Cagef, para acesso a
funcionalidade de Cadastramento por Unidade de Compra?
O usuário e senha do Cagef para a Unidade de Compra é o mesmo utilizado para o SEI. Se
não utilizar o SEI, será criado juntamente com o pedido de acesso.

98. A lista dos documentos do fornecedor varia?
Sim, os documentos variam de acordo com a Natureza Jurídica da organização.

99. Depois de finalizada a solicitação, quanto tempo preciso
esperar para executar a despesa?
Recomendamos a espera de 40 minutos após finalizada a solicitação porque é o tempo
aproximado entre as rotinas de atualização de informações CAGEF → SIAFI.

100.

Como consultar os documentos vinculados a um
cadastro por Unidade de Compra?

A consulta pode ser feita através da opção Pasta Digital, disponível no menu “Consultas”, do
menu principal do Cagef. Por essa funcionalidade o servidor poderá consultar toda a
documentação dos fornecedores cadastrados no CAGEF (independente do tipo de cadastro).
Vale lembrar que estão disponíveis em formato digital, passível de download, somente os
documentos incluídos após 03/12/18 (Novo CAGEF).
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Ao visualizar a pasta digital do fornecedor o servidor terá acesso a todo o rol de documentos
vinculados aquele CNPJ/CPF, isso significa que nela irá constar a documentação que esse
fornecedor possui e já possuiu em seu cadastro, por exemplo, se o fornecedor mudou de
natureza jurídica será apresentada a documentação de todas as naturezas jurídicas já
vinculadas a ele. Nesta tela o servidor irá visualizar também a data de validade dos
documentos (neste caso não apresenta a informação de vencido, como no CRC).
É possivel baixar os arquivos vinculados aquele documento através do “Histórico do arquivo”
(nesta tela é possível ver mais detalhes dos arquivos vinculados ao documento), ou pelo
“Baixar o arquivo” que irá sempre trazer o último arquivo salvo.
Dentro da consulta a Pasta Digital do fornecedor é possível filtrar por processo de compra
especifico, se for o caso.

A consulta as informações dos fornecedores é possivel, também, através dos relatórios de
Dados do Fornecedor e Dados Completos do fornecedor, disponível na opção “Consultar
Fornecedores”.
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Legislação pertinente
→ Lei nº 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF
→ Decreto nº 47.524/2018 - 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 n° 93/2018 - Estabelece regras de funcionamento do Cadastro Geral de
Fornecedores - Cagef, regulamentado pelo Decreto n° 47.524, de 6 de novembro de 2018.
→ Resolução SEPLAG n° 98/2019 - Institui a Comissão de Cadastramento de Fornecedores no
âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
→ Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576/2016 - Dispõe sobre o aproveitamento de
dados cadastrais constantes do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual - SIARE
- MG e do Sistema de Registro Mercantil - SRM-MG pelo módulo Cadastro Geral de Fornecedores
- CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD-MG.
→ Resolução Conjunta SEPLAG/AUGE n° 7.012/2009 - Dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados para aplicação do disposto no artigo 26 do Decreto n° 44.786, de 18 de abril de 2008,
que prevê a suspensão da inscrição de fornecedor no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF
ante a existência de indícios de irregularidade em seu regular funcionamento.
→ Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/AUGE n° 6.214/2007 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
contratar com fornecedores credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, do
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD.
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual CAFIMP
→ Lei 23.451/2019 - Proíbe a pessoa jurídica que tenha sócio majoritário ou sócio administrador
condenado pela prática de crime contra a administração pública de contratar com a
administração pública estadual e dá outras providências.
→ Lei n.º 13.994/2001 - Institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com
a Administração Pública Estadual.
→ Decreto n.º 45.902/2012 - Regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui
o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – Cafimp.
Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas
Gerais - CADIN
→ Decreto n.º 44.694, de 28 de dezembro de 2007 - Institui o Cadastro Informativo de Inadimplência
em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais - CADIN-MG.
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Conheça mais sobre o CAGEF
Visite nossa página de
Orientações aos Fornecedores
www.compras.mg.gv.br
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