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Inscrição por unidade de compra não se aplica a COTEP – compra eletrônica. 

Para participação do fornecedor nos procedimentos eletrônicos é obrigatório o 
cadastramento no Cadastro Geral para obtenção do acesso ao Portal de Compras. 

Na COTEP, há um cenário especifico no qual a menor proposta cadastrada pelo 
servidor é a vencedora, e o fornecedor em questão não participou da sessão de 
lances. Somente neste caso, e se o fornecedor não possuir Cadastro Geral, a unidade 
realizará o Cadastramento Por Unidade de Compra para o fornecedor vencedor da 
COTEP.
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O SIAFI confere alguns documentos mínimos (habilitação jurídica+regularidade fiscal 
básica) para realizar a execução da despesa. Contudo, de acordo com a Lei, para 
realizar a execução, é necessário conferir TODOS os documentos exigidos no edital.
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Execução financeira:

Se ele tiver Cadastro Geral e possuir qualquer documento vencido diferente dos 
obrigatórios para o SIAFI, a unidade deverá recebe-los e executar a despesa 
normalmente.

Em seguida, orientar o fornecedor a atualizar no Cadastro Geral.

Se o documento vencido for um dos obrigatórios, o fornecedor vai abrir solicitação de 
alteração de documentos para apenas os documentos obrigatórios (cujo prazo é de 2 
dias) e entregar os demais fisicamente à unidade de compra para possibilitar o 
pagamento.
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Se a unidade de compra for realizar uma licitação eletrônica, com a participação de 
um fornecedor estrangeiro, a unidade deverá orientá-lo a contatar o CAGEF por e-
mail, a fim de solicitar o CNPJ administrativo. Demais orientações sobre esse caso 
específico serão repassadas pelo próprio CAGEF.
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Por que enviar o formulário do P08? Nele consta as informações necessárias ao 
Atendimento SIAD, para liberação do perfil. (CPF e nome do servidor, unidade de 
compra a qual será vinculado, etc.)
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Q2: é obrigatório ter um administrador de segurança no órgão.

Q3:  O usuário é pessoal e intransferível. É vedado o compartilhamento de usuário. 
A movimentação dos cadastros vinculados à unidade não é restrita a um CPF e a 
unidade poderá ter vários servidores operantes. O sistema não restringe a edição de 
cadastros e solicitações ao CPF criador, mas apenas à unidade vinculada ao mesmo.
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1ª tela
Acesso pelo Portal de Compras

2ª tela
Dados de acesso: - Código e Nome da unidade do servidor

- Dados do servidor – Nome e CPF
- Alterar unidade: aparece quando o servidor possui acesso a mais 

de uma unidade. Através dessa funcionalidade ele poderá alterar a unidade sem 
precisar sair da sessão.

Consultas: A unidade consegue consultar os fornecedores cadastrados no CAGEF e no 
CAFIMP, emitir o CRC (quando fornecedor cadastrado no Cadastro Geral), emitir 
relatório de Dados do Fornecedor e Dados Completos do fornecedor e o Relatório de 
Histórico do fornecedor.

Cadastrar Fornecedor por Unidade de Compra: Essa é a funcionalidade que vamos 
utilizar para gerir os cadastros vinculados a sua unidade.

3ª tela
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Por essa tela a unidade pode:

1 – Pesquisar os Cadastros Por Unidade de compras vinculados a sua unidade –
abordaremos esse tópico posteriormente.
2 – Cadastrar o fornecedor. Então vamos lá! Clicar na opção CADASTRAR.
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1 - Informar o CNPJ ou CPF do fornecedor a ser cadastrado
2 – O campo “Unidade de Compra” já vem preenchido com as informações da 
unidade do usuário logado.
3 – Clique em salvar.
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A solicitação de inscrição é composta por 5 abas, que contemplam os dados da 
empresa e a documentação vinculada a ela.
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Pessoa Física: Integração com a PCMG é uma verificação se o numero informado é 
válido e tem correspondência na base da PC.

Dados de integração ficam bloqueados para edição: Em caso de divergência, a 
atualização deverá ser realizada junto ao órgão responsável pela informação
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Integração com o SISAP é aplicada no QSA e caso alguns dos CPF’s, constante desse, 
tiver correspondência no SISAP, as informações são apresentadas para o servidor.

23



25



Cada unidade é responsável pelas informações prestadas no cadastramento por 
unidade de compra, principalmente as editáveis.
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“Todos os documentos”: é o rol completo daquela natureza jurídica, obrigatórios e 
facultativos na visão de sistema. Os conceitos de obrigatório e facultativos, na visão 
de sistema e processual, já foram tratados na 2º etapa desse treinamento.

A relação de documentos vinculados as Naturezas Jurídicas está disponível no Portal 
de Compras -> Orientação para os Fornecedores -> Informações Complementares -> 
Arquivo: Documentos por Natureza Jurídica – CAGEF

Legenda Documentos Pendentes: Os documentos que aparecerem na tela marcados 
em vermelho significa que ainda não foram “entregues”, ou seja, não tiveram 
arquivos incluídos no sistema. Vale lembrar que isso não significa que a entrega desse 
seja obrigatório para o sistema.
Ao finalizar a solicitação, os documentos não obrigatório que não foram “entregues” 
no sistema, são excluídos do seu cadastro.

Exemplo de outros documentos: Qualificação técnica, Procuração Publica (que 
outorga poderes a um terceiro para representar a empresa legalmente) e Outros a 
critério da unidade.
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Caso a unidade exclua algum documento não obrigatório indevidamente, pode-se 
utilizar essa funcionalidade para inclui-lo na tela novamente.
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1. Obrigatório: (Sim ou Não) essa coluna marca os documentos mínimos obrigatórios 
exigidos pelo SIAFI para que o sistema permita finalizar o cadastro do fornecedor, 
conforme explicado anteriormente.

2. Recebido: (Sim ou Não) indica se aquele documento já foi entregue, ou seja, se já 
foi incluído um arquivo para esse documento. 

3. Situação do documento: (Aceito, Não Aceito e Isento/Dispensado) indica qual a 
situação de análise deferida pelo servidor. Vale lembrar que para os documentos 
obrigatórios os valores “Não Aceito” e “Isento/Dispensado” travam o cadastramento 
por unidade de compra, devido as regras do SIAFI, já explicadas.

4. Data de Validade: traz a informação da data de validade do documento, quando for 
o caso.

5. Ação: essa coluna é a de atuação efetiva do servidor. É através dela que o servidor 
inclui os arquivos vinculados ao fornecedor, e, quando for um documento facultativo, 
pode-se exclui-lo do rol do fornecedor. 
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No próximo slide entraremos no detalhe do Incluir arquivo.

O “Baixar arquivo” considera sempre o ultimo anexo incluído pelo servidor.

Quanto a integração trataremos mais a frente.
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Anexar: O servidor deverá escolher o arquivo a ser incluído.

Ações – Excluir: Caso tenha incluído um arquivo errado, o servidor poderá exclui-lo.

Data de Validade: Aplicável somente para documentos que possuem data de 
validade. Informar data de vencimento do documento.

Situação do Documento (Aceito, Não Aceito e Isento/Dispensado): O servidor irá 
informar a situação de análise daquele documento.

Preenchida as informações acima, clique em salvar. Em caso de clicar “Fechar” o 
arquivo não é incluído no sistema, sendo necessário refazer a operação.
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Comprovação da condição de pequena empresa: em casos específicos, onde a 
informação não vem da integração, o campo “Porte” fica editável e o documento não 
vem marcado como integração.
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Número de inscrição no cadastro estadual de contribuintes é campo não editável da 
aba “solicitação” que se o fornecedor não for inscrito na Jucemg, ele permanecerá 
em branco. Porém, o documento poderá ser anexado normalmente na aba 
“documentação”.

Data de validade respeita o retorno. Mesmo se o fornecedor apresentar documento 
com validade maior, não é possível alterar. DIFERENTE do caso do “não aceito”, que 
será mais explicado mais adiante.
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Então, após preencher as informações e incluir os documentos, o servidor irá finalizar 
a solicitação.

Exceção à regra: alguns elementos itens de despesa não obrigam a realização de 
processo de compra no Portal. Para esses casos, a inscrição por unidade de compra 
será realizada tendo por base apenas o CNPJ e a unidade de compra.
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Pesquisar: O servidor poderá pesquisar por uma chave, um CNPJ (que irá trazer todas 
as chaves que possuírem esse CNPJ) ou todos os cadastros, clicando em pesquisar 
sem preencher nenhum filtro.

Clicar no Ícone “Alteração de Dados” (lápis em cima do papel), que abrirá uma nova 
estrutura de solicitação, nos mesmo moldes da inscrição.

As integrações de Dados são acionadas e os dados preenchidos conforme já 
explicado. Neste caso, a aba de documentação será montada conforme a alteração a 
ser realizada.
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1 – Exemplos: alteração de Natureza Jurídica, Nome empresarial, QSA, Capital Social, 
etc.
Caso o servidor queira atualizar um documento, diferente das certidões, ou incluir 
outro documento não constante do rol do fornecedor, ele deverá utilizar a 
funcionalidade “Adicionar Documento”, já explicada anteriormente.

Se não houver dados a serem alterados, o servidor deverá apenas incluir as certidões 
a serem atualizadas.

Feito isso, o servidor deverá finalizar a solicitação e os dados do fornecedor serão 
atualizados na base.
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A atualização automática possui parâmetros individuais para acionamento.

No caso de debito, o servidor poderá anexar um arquivo que comprove a 

Aceitação dessa certidão, incluindo manualmente o documento na aba de 

documentação, nos moldes explicados na atualização do fornecedor.
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A aceitação, nesses casos, é de total responsabilidade da unidade que está efetuando 
o cadastro. A integração sempre considera a situação do fornecedor no ato da 
ativação do serviço, ou seja, quando da abertura da solicitação de inscrição ou 
quando incluído este documento no rol de uma solicitação de alteração de dados ou 
nas rotinas automáticas.

Vale lembrar que quando se trata de um documento obrigatório, o valor “Não 

Aceito” não permitirá finalizar a inscrição/alteração. Sendo assim, se a 

unidade não possuir um documento que permita a aceitação, o fornecedor 

deverá regularizar junto ao órgão emissor, para a unidade conseguir cadastra-

lo/atualiza-lo.

O retorno da integração ficará registrado na base do CAGEF.
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O relatório apresenta todos os dados de cada solicitação, como CPF do servidor que 
realizou aquela operação, data, etc.
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Através da Pasta Digital, disponível no menu “Consultas”.

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 apos 03/12/18 (Novo CAGEF).

É possível, também, consultar as informações dos fornecedores através dos relatórios 
de Dados do Fornecedor e Dados Completos do fornecedor, disponível na opção 
“Consulta Fornecedores”.
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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. 

É possível filtrar pelo processo especifico.

Nessa tela o servidor consegue visualizar quais documentos aquele cadastro possui, a 
data de validade dos documentos (neste caso não apresenta a informação de 
vencido, como no CRC) e 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 ultimo 
arquivo salvo no sistema.
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Caso a unidade inative erroneamente uma inscrição, poderá apenas ativa-la 
novamente.
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Nos casos de Pessoa Física é necessária uma alteração de dados anualmente porque 
não há certidão. 

Caso não tenha nenhum dado a ser atualizado, a unidade deverá abrir uma 
solicitação, salvar as abas e finalizar, o que irá gerar um registro no SIAFI
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OBS: O sistema não permite a inscrição por Unidade de Compra para fornecedores 
inscritos no CAFIMP.

Se o FORNECEDOR precisar de alguma orientação, ele deverá mandar e-mail 
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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