
 

SEPLAG/CSC ORIENTAÇÕES PARA OS FORNECEDORES  

 

 

TÍTULO: ACOMPANHAR SITUAÇÃO CADASTRAL E DOS DOCUMENTOS DATA: 

11/2019 

 
PALAVRA(S) CHAVE(S): 

Acompanhar, cadastro, documentos, situação do cadastro, aceito, vigente, ativo, vencido, cancelado, CRC, Certificado de 
Registro Cadastral 
ABRANGÊNCIA 

Este procedimento abrange o acompanhamento da situação cadastral e dos documentos, e a explicação das situações possíveis.  

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 DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

1. Clique no ícone  (menu principal do Cagef), depois no conjunto Consultas, e na opção Consultar Fornecedores. 

      

 ATENÇÃO  

Essas informações estão disponíveis no Acesso Público e para o usuário logado. 



 

 

      

 

2. Você será redirecionado para a tela de Consultar Fornecedor. Digite o CNPJ do fornecedor e clique em Pesquisar.  

Obs: Você pode utilizar qualquer um dos filtros apresentados na tela, dependo do resultado esperado. 

  

 

3. As informações relativas ao(s) cadastro(s) do(s) fornecedor(es) pesquisado(s) serão apresentadas no agrupamento 
Resultado.  
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No resultado apresentado é possível visualizar as informações básicas daquele fornecedor, sendo: 

A. Dados de CNPJ/CPF e Nome do fornecedor; 

B. Município: refere-se ao município onde a empresa encontra-se instalada; 

C. Número do Cadastro: refere-se ao número expedido pelo CAGEF no ato da inscrição; 

D. Validade Cadastral: refere-se a data de vencimento do seu cadastro, considerando 1 ano a partir da última 
atualização aprovada; 

E. Situação do Cadastro: 

1.  Ativo: o cadastro está válido e apto para emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC e acesso ao 
Portal de Compras.  

2. Vencido: o cadastro não está válido, o Certificado de Registro Cadastral – CRC não pode ser emitido e o 
acesso o Portal de Compras fica bloqueado.  

Para regularizar a situação do cadastro será necessária abertura de uma solicitação de Alteração de Dados. 
Em caso de dúvidas, consulte o manual “Como Atualizar Dados e Documentos”. 

3. Cancelado: o cadastro está cancelado junto ao CAGEF, o Certificado de Registro Cadastral – CRC não pode 
ser emitido e o acesso o Portal de Compras fica revogado. O cancelamento, previsto no art. 21 do Decreto n° 
47.524, de 06 de novembro de 2019, ocorre: 

i. automaticamente pelo Módulo Cagef, se permanecer vencido pelo período de trezentos e sessenta e 
cinco dias; 

ii. por decisão da Comissão de Cadastramento, quando comprovada: 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; e/ou participação de servidor público estadual na gerência ou administração de empresa 
privada, nos termos da Lei nº 869, de 6 de julho de 1952; 

iii. a pedido do próprio fornecedor cadastrado, a qualquer momento. 

Para recuperação do cadastro será necessária abertura de uma solicitação de Inscrição. Em caso de dúvidas, 
consulte o manual “Como Solicitar inscrição de Fornecedor”. 

F. Registro Cadastral: refere-se ao tipo de cadastro que o fornecedor pode ter. Sendo: 

 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

http://www.compras.mg.gov.br/images/Fornecedores/OPF_01_-_V.1.1_-_Criar_solicita%C3%A7%C3%A3o_no_Cagef_Usu%C3%A1rio.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/Fornecedores/OPF_05_-_Solicitar_inscri%C3%A7%C3%A3o_de_fornecedor.pdf


 

 

i. Cadastro – inscrição realizada por uma unidade cadastradora do Cagef, que permite a emissão do CRC 
e acesso ao Portal de Compras.  

ii. Cadastramento por Unidade de Compra – inscrição realizada por uma unidade de compra e vinculada a 
um processo específico. Esse cadastro não permite a emissão do CRC e acesso ao Portal de Compras, 
sendo de responsabilidade da unidade de compra mantê-lo atualizado. 

G. Linhas de fornecimento: refere-se às linhas de fornecimento selecionadas pelo fornecedor. 

 

4. Nesta consulta também é possível emitir alguns relatórios com informações do fornecedor. Clique no resultado desejado - a 
linha do fornecedor escolhido ficará selecionada - e depois clique no relatório que deseja emitir. 

 

 ATENÇÃO  

Quando o fornecedor possui apenas Cadastramento por Unidade de Compra as colunas “Número do Cadastro”, “Validade 

Cadastral” e “Situação do Cadastro” constam em branco. 

Quando na coluna “Registro cadastral” constar o valor Cadastro/Cadastramento por Unidade de Compras e as colunas 

“Número do Cadastro”, “Validade Cadastral” e “Situação do Cadastro” estiverem preenchidas, significa que o fornecedor 

possui Cadastro Geral válido. 

Caso a coluna “Situação do Cadastro” conste como Cancelado e na coluna “Registro cadastral” constar o valor 

Cadastramento por Unidade de Compra, o fornecedor possui apenas inscrição realizada por unidade de compra ativa e 

seu cadastro geral não é mais válido. 

 

 ATENÇÃO  

Se o cadastro do fornecedor está “Ativo” mas você não consegue acessar o Portal de Compras é possível que seu CPF 

não esteja vinculado ao CNPJ do fornecedor.  

 Se você está logado no sistema CAGEF, é possível realizar essa conferência. Clique no ícone  (menu 

principal do Cagef), depois no conjunto Consultas, e na opção Consultar Representantes Credenciados. 

Insira o filtro desejado e clique em Pesquisar. O Resultado apresentará o(s) CPF(s) e ao clicar sobre ele aparecerá o(s) 

CNPJ (s) vinculado(s). 

 

 Se você não é usuário do Cagef ou não possui seus dados de acesso, entre em contato com a Central de 

Atendimento ao Fornecedores através do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento,mg.gov.br.  

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento,mg.gov.br


 

 

 

Os relatórios disponíveis são: 

A. Relatório Dados do Fornecedor: contempla as informações básicas do cadastro do fornecedor junto ao CAGEF e 
pode ser emitido para todos os tipos de registro cadastral. 

B. Relatório Dados Completos do Fornecedor (disponível apenas para usuário logado): contempla todas as informações 
do cadastro do fornecedor junto ao CAGEF e pode ser emitido para todos os tipos de registro cadastral.  

C. Certificado de Registro Cadastral - CRC do Fornecedor: é o documento que substitui a documentação exigida nos 
processos licitatórios, quando entregues ao CAGEF. Esse relatório pode ser emitido somente para o tipo de registro 
cadastral “Cadastro” e na situação de Ativo. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CRC 

 

O CRC contempla: 

a. As informações do Cadastro; Identificação com Contato e Endereço; Representação Legal; Objetivo social e Linhas 
de fornecimento; 

b.  A lista da documentação entregue ao Cagef, com a situação e data de validade dos documentos, quando for o caso. 
As situações possíveis são:  

i. Aceito – significa que o documento foi analisado e aceito pela comissão de cadastramento. Neste caso, 
refere-se aos documentos que não possuem data de validade. 

ii. Vigente – significa que o documento foi analisado, aceito pela comissão de cadastramento e está dentro da 
data de validade. 

iii. Vencido – significa que o documento foi analisado, aceito pela comissão de cadastramento e está fora da 
data de validade.  

Para atualização desses documentos você deverá criar uma solicitação de Alteração de Dados ou 
Documentos. Em caso de dúvidas, consulte o manual “Como Atualizar Dados e Documentos”.  

c. Os índices apurados a partir das Demonstrações Contábeis, quando constante no cadastro do fornecedor; e 

 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

http://www.compras.mg.gov.br/images/Fornecedores/OPF_01_-_V.1.1_-_Criar_solicita%C3%A7%C3%A3o_no_Cagef_Usu%C3%A1rio.pdf


 

 

d. Os dados da unidade cadastradora 

 

  

 

 

 

 

 ATENÇÃO  

Vale lembrar que os documentos vencidos são desconsiderados na apresentação do CRC nos processos licitatórios.  

Informamos que, para a execução contratual, os documentos que estão vencidos ou não constem no seu cadastro junto ao 
CAGEF poderão ser apresentados a unidade de compra responsável pela licitação. Ressaltamos que, neste caso, esses 
documentos não serão atualizados em cadastro, sendo válidos apenas para o processo em questão. 

 



 

 

 

 

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

 

 

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

