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ABRANGÊNCIA 

Este procedimento abrange esclarecimentos sobre assinatura digital, instalação do componente Signa-Prodemge e o processo 
de Assinatura Digital necessário nas solicitações. 

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 

Introdução: O que é Assinatura Digital no CAGEF? 

 

A assinatura digital é utilizada para conferir autoria e integridade aos documentos gerados digitalmente, substituindo a 
necessidade de assinatura manual nos documentos impressos. Isso facilita a aplicação dos processos eletrônicos, tornando-os 
mais eficientes e acessíveis.  

Para fins do CAGEF, essa assinatura é obrigatória e realizada via certificado digital e-CPF vinculado ao(s) Representante(s) 
Legal(is) do fornecedor.  

O certificado poderá ser do tipo A1 ou A3, que pode ser adquirido de qualquer autoridade certificadora, sendo necessária 
instalação do “instalador” e do “plug-in/extensão” Signa- Prodemge1, que é gratuito. É a partir do Signa que seu navegador 
conseguirá reconhecer seu certificado digital e possibilitar a assinatura dos documentos no sistema.  

Os documentos gerados pelo sistema do CAGEF e que dependem de assinatura digital são:  

 Procuração para credenciamento do representante do fornecedor 

 Declaração de Menores e Fato Superveniente 

 Comprovação de solicitação para exclusão de credenciamento de representante do fornecedor 

 Comprovação de solicitação para exclusão de cadastro de fornecedor.  

                                                      
1 Signa é um componente que, integrado a um sistema de informação, permite gerar a assinatura digital de 
documentos eletrônicos no padrão ICP-Brasil, com o propósito de garantir-lhes sigilo, não repúdio, integridade e 
autenticidade - Informações fornecidas pelo site da Prodemge, no link: 
https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-signa#para-efetuar-o-download-do-instalador-signa-obrigatorio 

https://estrutura.iti.gov.br/
https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-signa#para-efetuar-o-download-do-instalador-signa-obrigatorio


 

 

 

 

1. Instalação Signa- Prodemge 

Para efetivação da assinatura digital é obrigatório o download e instalação do “Instalador SIGNA” e do “Plug-in SIGNA” para 
o respectivo navegador de internet (Google Chrome ou Mozilla Firefox)¹. 

1.1. Acesse a página da Prodemge: https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-signa#para-efetuar-o-download-do-
instalador-signa-obrigatorio 

1.2. Para instalar “Instalador SIGNA”, clique na opção “Para efetuar o download do instalador SIGNA (OBRIGATÓRIO)”. 

 

1.2.1. Baixe o Instalador clicando em Download do Instalador Signa 1.0.  

ATENÇÃO  

É importante dizer que para assinatura dos documentos do CAGEF o sistema verifica o Tipo de Assinatura dos 
Administradores e Representantes Legais, informado na aba Contrato Social, das solicitações. Sendo que: 

 Se o tipo for marcado como “Isoladamente” basta que esse Administrador/Representante Legal assine o(s) 
documento(s). 

 Se o tipo for marcado como “Em conjunto” é necessário que ao menos 02 (dois) Administradores/Representantes 
Legais assinem o(s) documento(s).  

Ressaltamos que esse campo deverá ser preenchido por Administrador/Representante Legal e conforme documento de 

constituição da empresa e/ou Instrumento de Mandato por Escritura Pública ou Escrita Particular (Procuração). O número 

de assinantes, se for o caso de “Em conjunto”, também deverá seguir a previsão nos documentos citados. 

https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-signa#para-efetuar-o-download-do-instalador-signa-obrigatorio
https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-signa#para-efetuar-o-download-do-instalador-signa-obrigatorio


 

 

 

1.2.2. Clique no arquivo baixado para iniciar o processo de instalação.  

 

1.2.3. Aparecerá uma janela do “Instalador SIGNA” na sua tela. Clique em Instalar.  



 

 

 

1.2.4. Após o processo de instalação, clique em Concluir para finalizar. 

 

 

1.3. Para instalar o “Plug-in SIGNA”, você deverá observar qual o navegador está utilizando (Google Chrome ou Mozilla Firefox) 
e abrir a opção referente a ele. 

A. Para o Google Chrome, siga todos os passos do 1.3.1; 

B. Para o Mozilla Firefox, siga todos os passos do 1.3.2. 

  

1.3.1. Google Chrome – Clique na opção “Para efetuar o download do plugin SIGNA para o Google Chrome”. 



 

 

 

1.3.1.1. Baixe o Plug-in Signa em Download do Plugin para o Google Chrome. 

 

1.3.1.2. Você será redirecionado para a página de instalação do plug-in. Clique em Usar no Chrome. 



 

 

 

1.3.1.3. Aparecerá uma janela de adicionar o plug-in Signa-Prodemge. Clique em Adicionar extensão. 

 
1.3.1.4. Aparecerá uma janela indicando que a extensão Signa foi adicionada ao Chrome.  

Pronto, o Signa já está instalado no seu Google Chrome. 



 

 

 

 

 

 

1.3.2. Mozilla Firefox – Clique na opção Para efetuar o download do plugin SIGNA para o Firefox.  

 

 

1.3.2.1. Baixe o plug-in em Download do Plugin SIGNA para o Firefox.  



 

 

 

1.3.2.2. Aparecerá uma janela de download do arquivo de instalação do plug-in. Clique em Salvar arquivo/Download e depois 
em Ok.  

 

1.3.2.3. Clique no ícone  (Menu), no canto superior direito da página, e depois no ícone (Extensões/Complementos). 

1 
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1.3.2.4. Você será direcionado para a tela de gerenciamento de extensões/complementos. Clique no ícone   e depois em 
Instalar de um arquivo. 

 

1.3.2.5. Aparecerá uma janela para seleção da extensão/complemento. Selecione o arquivo do plug-in baixado (signa_prodemge-
1.0-an+fx.xpi) e clique em Abrir.  

1 

2 

1 
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1.3.2.6. Aparecerá uma janela de adicionar o plug-in Signa-Prodemge. Clique em Adicionar/Instalar. 

 

1.3.2.7. Aparecerá uma janela indicando que a extensão Signa foi adicionada ao Firefox.  

Pronto, o Signa já está instalado no seu Mozilla Firefox. 

1 
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1.4. Confira se o “Instalador Signa” foi instalado no seu computador. Acesse o Painel de controle da sua máquina e clique em 
Programas.  

  

 

1.4.1. Clique em Programas e Recursos. 

 

 

1.4.2. Confira se na lista de programas instadas no computador está o Signa – Prodemge.  

Se não estiver, repita todo o passo 1.  

 

 



 

 

 

 

2. Assinatura de Documentos no sistema Cagef 

2.1. Você é o usuário do sistema e também um Representante Legal: 

Para assinar o documento você 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.  

 

2.1.1. Na aba “Documentação” da sua solicitação, clique em Ações na linha do documento que deverá ser assinado e depois 
em Assinar Digitalmente. 

            

 

2.1.2. Aparecerá a janela com o conteúdo do documento a ser assinado digitalmente. Clique em Assinar.  



 

 

IMPORTANTE: Sempre leia o conteúdo antes de assinar os documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.3. O sistema abrirá uma janela do Signa-Prodemge que, após carregamento, permitirá a assinatura do documento. 

XXX.XXXXXXXXXXX 
 

XXX.XXXXXXXXXXXXXX XXXXX 
 

XXX.XXXXXXX 

ATENÇÃO  

Se o sistema pedir para que você realize a instalação da extensão Signa (imagem abaixo), é porque o passo 1 não foi 

realizado. Retorne ao passo e realize a instalação. 



 

 

  

 

2.1.4. Na janela Gerenciador de certificados, selecione o seu certificado e clique em Ok.  

 

2.1.5. Insira o PIN do seu certificado e clique em Ok.  

XXX.XXXXXX- 

2 

XXX.XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

XXX.XXXXXX XXXXXXXXX 
1 

XXX.XXXXXX-XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX 



 

 

 

2.1.6. O sistema abrirá a janela Informação, avisando que o Documento foi assinado com sucesso. Clique em Ok.  

 

 

2.1.7. Após a assinatura do documento: 

A. Se o Representante Legal assina “Isoladamente”, clique em Finalizar solicitação no final da página. Aparecerá 
uma tela com as informações referente aos documentos facultativos e depois uma confirmação de envio de e-mail. 

Obs: os documentos facultativos que não tiverem o tipo de entrega selecionado serão excluídos da sua 
solicitação, ou seja, esses documentos não contemplarão ou não serão atualizados no rol de documentação 
entregue ao CAGEF. 

XXXXXXXXX XXXX 
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2 

XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXX.XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 

XXX.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXX.XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX.XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Se o Representante Legal assina “Em conjunto” deverá encaminhar a solicitação para que outro Representante 
Legal também assine. Clique em “Encaminhar para assinatura” no final da página. Aparecerá uma tela com as 
informações referente aos documentos facultativos e depois uma com orientação referente ao procedimento de 
assinatura pelo outro Representante Legal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. Se você é Representante Legal do fornecedor e só irá assinar os documentos:  

Para assinar o documento você 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.  

 

2.2.1. Deverá fazer login no sistema Cagef: 

A. Se você ainda não é um usuário/Representante Cagef, o sistema enviará um comunicado ao seu e-mail 
cadastrado no Cagef, com um login e senha para que faça o acesso. Siga o passo a passo Como Realizar 1º Acesso 
Usuário Cadastrado no Sistema Antigo + Recuperação de Senha e depois siga a partir do passo 3.2. 

B. Se você já possui acesso ao sistema Cagef, na página do SSC realize o login de acesso ao Cagef com usuário 
(CPF) e senha do representante ou acesse via certificado digital. 

http://www.compras.mg.gov.br/images/Como_realizar_1_Acesso_Usu%C3%A1rio_Cadastrado_no_sistema_antigo__Recupera%C3%A7%C3%A3o_de_Senha_02.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/Como_realizar_1_Acesso_Usu%C3%A1rio_Cadastrado_no_sistema_antigo__Recupera%C3%A7%C3%A3o_de_Senha_02.pdf


 

 

 

2.2.2. Ir no menu principal , clicar em Representante, e depois em Documento(s) Pendente(s) de Assinatura Digital. 

 

           

 

2.2.3. Selecione o documento que deseja assinar e na opção Ações clique em Assinar digitalmente.  

2 

3 

1 



 

 

.   

2.2.4. Clique em Assinar e siga o procedimento dos passos 2.1.2 a 2.1.6. 

 

2.2.5. Após a assinatura: 

A. Se o Representante Legal assina “Isoladamente”, a solicitação será finalizada automaticamente e enviada à Unidade 
Cadastradora do Cagef; 

B. Se o “Representante Legal assina “Em conjunto”, ao menos dois representantes deverão realizar o procedimento acima. 
Após assinatura do segundo a solicitação será finalizada automaticamente e enviada à Unidade Cadastradora do Cagef. 

PRONTO! 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br  

 

 

XXX.XXXXXXXXXXXXXX XXX 
 

XXX.XXXXXXXXX 

XXX.XXXXXXX 

XXX.XXXXXXXXXX 
 

XXX.XXXXXXXXX
XXXXX XXX 

XXX.XXXXXXXXX
XXXXX XXX 
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