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Prezado Servidor, 

 

Está disponível no Módulo de Fornecedores, a funcionalidade que permite aos usuários do SIAD – 

Portal de Compras, das diversas unidades de compra dos Órgãos e Entidades, efetuar o 

credenciamento do fornecedor. Destaque-se que a disponibilização desta ferramenta é parte do 

processo de descentralização do credenciamento de fornecedores após um período de transição e 

estabilização das novas regras procedimentais e de sistema implementadas no começo de 2007, 

após a publicação do Decreto Estadual 44.431, de 29 de dezembro de 2006.  

 

O credenciamento é um dos tipos de registro cadastral previsto no referido decreto e pode 

contemplar somente o credenciamento do fornecedor (decorrente da nova funcionalidade) ou o 

credenciamento do fornecedor e representante (centralizado na SEPLAG).  

O credenciamento de fornecedores tem por finalidade permitir a contratação nos processos de 

aquisição de bens e prestação de serviços, inclusive de obras, realizados pelos órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual (art. 4º, do Decreto Estadual 44.431/2006). 

 

O credenciamento de fornecedor por unidade de compra deverá ser realizado sempre que for 

necessário cadastrar a proposta vencedora de um processo ou efetuar um empenho para um 

fornecedor ainda não credenciado ou que necessite de atualização de documentos. Tal 

procedimento não habilita o fornecedor à participação nos sistemas eletrônicos de licitação 

(COTEP e Pregão). Para isso é necessário o credenciamento por uma unidade credenciadora.  

 

A documentação necessária é básica e mesmo o procedimento de aquisição mais simples deverá 

solicitá-la. Assim, uma vez declarado vencedor, com base nos documentos apresentados 

constantes do processo de compras, o Pregoeiro, o membro da equipe de apoio ou o membro da 
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Comissão de Licitação poderá realizar o credenciamento do fornecedor no novo Módulo de 

Fornecedores, se necessário. 

 

A cada novo processo de compra que originou a contratação de um fornecedor, caso o 

fornecedor ainda não seja credenciado em unidade credenciadora, deve-se inserir um 

novo credenciamento. 

 

Caso o fornecedor possua credenciamento em unidade credenciadora e esteja com 

documentos vencidos, pode-se inserir um novo credenciamento para renovar as certidões que 

por ventura estejam vencidas e assim regularizar a situação do fornecedor.  

 

Caso o fornecedor possua credenciamento em unidade credenciadora e não esteja com 

documentos vencidos, não é necessário inserir um novo credenciamento, já que o módulo de 

Compras irá recuperar a informação do credenciamento existente. Apesar disso, os documentos de 

habilitação do fornecedor devem ser arquivados no processo de compra que originou essa 

contratação. 

 

Seguem abaixo os passos para realização do credenciamento do fornecedor. 

 

1. Acesso ao Módulo Fornecedores: 

 

Acessar o Portal de Compras pelo site www.compras.mg.gov.br. 

Ir á aba “Cadastro de Fornecedores“, clicar em Acesso ao sistema - CAGEF. conforme tela abaixo. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/


 

 

 



Clicar em “realizar login” acima, à direita da tela. 

 

 

 



Preencher o perfil de acesso do servidor público; clicar em ENTRAR. 

 

 

 

Para acessar a funcionalidade de credenciamento por unidade de compra, o usuário deve ter no 

módulo Órgãos e Entidades do SIAD a autorização de acesso pelo procedimento P08 – Gestor do 

Processo de Compra, na unidade de compra vinculada ao processo para o qual está sendo 

efetuado o registro do fornecedor. 

 



 

Acessar o menu “Servidores Públicos“ 

Clicar na opção “Credenciamento por Unidade de Compra“. 

 

 

 



O sistema exibirá a tela abaixo: 

Acessar o comando “Inserir Credenciamento”. 

 

 



Em seguida, informar os dados solicitados.  

 

 Definir se o fornecedor é Pessoa Física ou Jurídica; 

 Informar o CNPJ (para pessoa Jurídica) ou CPF (para pessoa Física).  

 Informar o número do processo (Se o processo de compra exigir especificações no Portal 

de Compras, o fornecedor informado anteriormente será o fornecedor da proposta 

vencedora deste processo).  

 

Ao final do preenchimento dos dados clicar no comando “Próximo”. 

 

 

 

Atenção: o preenchimento correto do número do processo de compra é uma informação 

muito relevante, pois, por meio dele é que será possível localizar os documentos que comprovem 

a regularidade deste credenciamento. Assim, não será necessário montar uma pasta específica 

para o credenciamento do fornecedor. Futuramente, se for preciso resgatar estes documentos, eles 

estarão arquivados dentro do processo de compras. 

 

O não preenchimento do processo não permitirá a utilização deste fornecedor no Portal, 

permitindo apenas as execuções diretas no SIAFI, ou seja, sem registro no módulo de 

Compras. 

 



 

O sistema apresentará a tela abaixo, clicar no comando “Próximo”. 

 

 

 



O sistema apresentará a tela para o preenchimento dos dados do fornecedor. 

Ao final do preenchimento e verificação dos dados fornecidos clicar no comando “Próximo” 

conforme destaque nas telas abaixo. 

 

Tela de dados de fornecedor – Pessoa Física 

 

 

Os campos marcados com asterisco são obrigatórios. 

 



Tela de dados de fornecedor – Pessoa Jurídica 

 

 

Os campos marcados com asterisco são obrigatórios. 



 

Importante: Caso o fornecedor seja contribuinte do Estado de Minas Gerais cujos dados constem 

do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE ou possua credenciamento 

e/ou cadastro em unidade Credenciadora / Cadastradora, algumas informações serão 

automaticamente recuperadas e não poderão ser alteradas pela unidade de compra. 

 

O sistema exibira a tela de “Documentação de Fornecedor”, onde deverá ser definida a situação 

(aceito, dispensado ou isento) para os documentos com suas respectivas datas de validade. Após 

o preenchimento dos dados solicitados clicar no comando “Concluir” conforme destaque nas telas 

abaixo 

 

Tela de documentação do fornecedor - Pessoa Jurídica 

 

 



 

Tela de documentação do fornecedor - Pessoa Física: 

 

Importante: no credenciamento pela unidade de compra não constará os documentos de 

habilitação técnica, econômico-financeira nem a certidões das fazendas federal e municipal. Esses 

documentos poderão ser exigidos pelo edital, tendo em vista o objeto da licitação. Nesta hipótese, 

tais documentos também deverão ser analisados e anexados aos autos do processo de compra. 

 

Atenção: observar quanto à descrição das opções disponíveis para definição da situação dos 

documentos recebidos. 

 

 



Ao concluir a inclusão do registro, caso os dados tenham sido informados corretamente, o sistema 

apresentará a mensagem abaixo. 

 

 

 

 

Alteração de Credenciamento efetuado por unidade de compra 

 

Para Alterar Credenciamento, ou seja, atualizar as informações do fornecedor, basta pesquisar 

pelo credenciamento desejado informando o CNPJ/CPF do fornecedor e/ou o número do processo 

de compra. 

 

 

 



 

Selecionar o credenciamento desejado em seguida acessar o comando “Altera Credenciamento” 

conforme destacado na imagem abaixo. 

 

 

 

Importante: Caso o credenciamento selecionado seja vinculado a um processo de compra, para 

atualizá-lo, o servidor que estiver logado, deverá ter liberação para a unidade do processo de 

compra em questão. No caso de um credenciamento sem processo de compra informado, o acesso 

é liberado para alteração a qualquer servidor desde que este tenha liberações para a unidade de 

compra. 

 



Será apresentada a tela contendo os dados de identificação do credenciamento. Caso deseje 

alterar a situação do credenciamento, basta editar o campo destacado abaixo, caso contrário basta 

clicar no comando “Próximo”. 

  

 

 

 



Será apresentada a tela contendo os dados do fornecedor, caso deseja alterar alguma informação, 

entre com os novos dados e clique no comando “Próximo”. 

 

Importante: caso o fornecedor seja contribuinte do Estado de Minas Gerais e cujos dados constem 

do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE, ou possua credenciamento 

e/ou cadastro em unidade Credenciadora / Cadastradora, algumas informações serão 

automaticamente recuperadas e não poderão ser alteradas pela unidade de compra. 

 

 

 



 

Após acionar o comando “Próximo”, disposto na tela anterior, o usuário visualizará a tela a seguir 

onde será possível editar as informações referentes aos documentos do fornecedor para aquele 

credenciamento.  

 

 

 

Após editar as informações desejadas, basta clicar no comando “Concluir” para finalizar o 

procedimento. Caso os novos dados tenham sido informados corretamente, a atualização do 

credenciamento será concluída e o sistema apresentará a mensagem abaixo.  

 

 

 


