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COMUNICADO SIAD 08/2008 ou COMUNICADO DCLC 04/2008 

ASSUNTO: Desconcentração do credenciamento de Fornecedores e Representantes para regionais da 

SEPLAG em: Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia. 

 

Prezado Servidor, 

No dia 21 de junho de 2008 foi publicada a Resolução SEPLAG nº. 33, que desconcentra o credenciamento 

de fornecedores e representantes para as regionais da SEPLAG nas cidades de: Divinópolis, Governador 

Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia. 

No total, agora, são 7 (sete) as unidades credenciadoras que o fornecedor poderá escolher no momento de 

preenchimento da solicitação de credenciamento:  

• as 6 (seis) cidades acima; e 

• a unidade do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, na SEPLAG II, em Belo Horizonte: 

Rua Bernardo Guimarães nº. 2731 – Subsolo – Santo Agostinho – CEP: 30140-082. 

Relembramos que o credenciamento, nos termos do art. 4º do Decreto nº. 44.431/2006, é o tipo de registro 

cadastral que permite: 

• que o fornecedor participe das compras eletrônicas (COTEP e Pregão Eletrônico) por meio 

de um representante credenciado; e 

• seja contratado pelo Estado. Ou seja, receba pagamentos. 

Esclarecemos que: 

1. O cadastro  continua sendo feito exclusivamente  em Belo Horizonte . 

Ou seja, para que o fornecedor tenha o Certificado de Registro Cadastral – CRC e possa 

utilizá-lo para substituir os documentos de habilitação nas licitações, nos termos do art. 7º do 

Decreto nº. 44.431/2006, ele deverá se cadastrar na SEPLAG-BH. 

2. É possível que o fornecedor seja credenciado em uma das 6 (seis) unidades da SEPLAG no 

interior e cadastrado em Belo Horizonte; 

3. O fornecedor que já possui o credenciamento em Belo Horizonte poderá solicitar a TROCA 

de sua UNIDADE CREDENCIADORA, para uma das cidades do interior. A partir dessa troca 

a atualização de documentos será realizada na nova unidade credenciadora. 

Em anexo, encaminhamos o endereço e e-mail das unidades credenciadoras, bem como a indicação delas 

no mapa do Estado de Minas Gerais. A posição geográfica das cidades, a proximidade com outros 

Estados da federação e o intuito de facilitar o atendimento aos fornecedores e servidores, foram aspectos 

que nortearam a definição das unidades. 

 

� Como solicitar a Troca de Unidade Credenciadora : 

A seguir será descrito os procedimentos para que o fornecedor solicite a sua alteração de unidade 
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credenciadora, o que pode ser feito: presencialmente; por telefone; ou criando-se uma solicitação pelo Portal 

de Compras do Estado.  

Entre essas 3 (três) possibilidades informamos que, após a entrega na unidade do Formulário de troca de 

unidade credenciadora, as solicitações criadas pelos fornecedores no Portal de Compras são processadas 

(analisadas) mais rapidamente do que a solicitação feita por telefone ou presencialmente. 

� Presencialmente : 

O fornecedor deverá: 

1. Se dirigir à unidade na qual ele é atualmente credenciado, provavelmente a unidade em Belo 

Horizonte; 

2. Informar para qual unidade credenciadora ele deseja transferir o seu credenciamento e 

solicitar a alteração. 

Ao fornecedor será entregue um Formulário de troca de unidade credenciadora a fim de 

formalizar a alteração. Tal formulário deverá: 

� ser assinado pelo sócio procurador ou representante legal do fornecedor, sendo que 

a assinatura será conferida com o contrato social (ou documento equivalente) ou 

procuração.  

Se o contrato social (ou documento equivalente) dispuser que os sócios somente assinam 

em conjunto, será necessário que todos assinem o formulário. 

Se o fornecedor for pessoa física, ele mesmo deverá assinar o formulário ou seu 

representante legal devidamente qualificado.  

Não é necessário que o formulário tenha firma reconhecida ou esteja autenticado em cartório.  

� Por telefone : 

O fornecedor deverá: 

1. Telefonar para a Central de Atendimento a Fornecedores : 

Capital ou cidades do interior de Minas Gerais: 0800-940-2000 

Outras localidades e celular: (31) 3516-0399 

2. Informar ao atendente um e-mail para o qual deverá ser enviado o modelo de Formulário de 

troca de unidade credenciadora, a fim de formalizar a alteração. Tal formulário deverá: 

� ser assinado pelo sócio procurador ou representante legal do fornecedor, sendo que 

a assinatura será conferida com o contrato social (ou documento equivalente) ou 

procuração.  

Se o contrato social (ou documento equivalente) dispuser que os sócios somente assinam 

em conjunto, será necessário que todos assinem o formulário. 

Se o fornecedor for pessoa física, ele mesmo deverá assinar o formulário ou seu 

representante legal devidamente qualificado.  

Não é necessário que o formulário tenha firma reconhecida ou esteja autenticado em cartório.  
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3. Entregar o Formulário de troca de unidade credenciadora na unidade em que ele é 

atualmente credenciado (provavelmente a unidade em Belo Horizonte) ou encaminhar, por 

malote ou correio.  

� Criando uma solicitação no Portal de Compras  

O representante credenciado do fornecedor deverá: 

1. Acessar o Portal de Compras: www.compras.mg.gov.br 

2. Clicar na figura do Caminhão, conforme seta 1, da Figura 1; 

3. Clicar em Acesso ao Sistema, conforme seta 2, da Figura 1; 

 

Figura 1 
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4. No menu Fornecedores – Credenciamento, clicar em Solicitação de Alteração de Unidade, 

conforme Figura 2; 

 

Figura 2 
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5. Logar no sistema, preenchendo o campo “Usuário” com o CPF do representante e o campo 

“Senha” com senha do mesmo, conforme Figura 3; 

 

Figura 3 
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6. Informar se o fornecedor é pessoa física ou jurídica, preencher o campo “CNPJ” ou “CPF” e 

clicar em Salvar, conforme Figura 4; 

 

Figura 4 
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7. Percorrer as abas do sistema através do botão Próximo, conforme Figura 5; 

 

Figura 5 
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8. Na aba de “Dados do Representante”, no campo “Dados da Nova Unidade Credenciadora”, 

clicar no botão “Buscar Unidade” e selecionar a nova unidade para a qual se deseja transferir 

o credenciamento, conforme Figura 6; 

 

Figura 6 
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9. Clicar no botão “Próximo”; 

10. Clicar no botão “Concluir” e, em seguida, “Confirmar conclusão”, conforme Figuras 7 e 8; 

 

Figura 7 

 

Figura 8 

11. Clicar no botão “Visualizar”, conforme Figura 9, e imprimir o Formulário de troca de unidade 
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credenciadora, a fim de formalizar a alteração. Tal formulário deverá: 

� ser assinado pelo sócio procurador ou representante legal do fornecedor, sendo que 

a assinatura será conferida com o contrato social (ou documento equivalente) ou 

procuração.  

Se o contrato social (ou documento equivalente) dispuser que os sócios somente assinam 

em conjunto, será necessário que todos assinem o formulário. 

Se o fornecedor for pessoa física, ele mesmo deverá assinar o formulário ou seu 

representante legal devidamente qualificado.  

Não é necessário que o formulário tenha firma reconhecida ou esteja autenticado em cartório.  

 

Figura 9 

12. Entregar o Formulário de troca de unidade credenciadora na unidade em que o fornecedor 

seja atualmente credenciado (provavelmente a unidade em Belo Horizonte) ou encaminhar, 

por malote ou correio.  

Atenciosamente, 

Felipe Ansaloni 

Assessor da Diretoria Central de Licitações e Contratos  

Ana Luiza Hirle 

Diretora da Diretoria Central de Licitações e Contratos 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2008. 
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ANEXO 
 

Unidades Credenciadoras  
 
 

Todas as Unidades Credenciadoras são unidades da SEPLAG. 
 

 
Indicação 

no Mapa 

Unidade 

Credenciadora 
Endereço (da SEPLAG) E-mail 

1 Belo Horizonte 
Rua Bernardo Guimarães nº. 2731, Subsolo – 

Santo Agostinho – CEP: 30140-082 

fornecedores.portaldecompras@planejamento.mg.gov.br 

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br 

2 Divinópolis 
Av. Getúlio Vargas nº. 391, 1º andar – Centro – 

CEP: 35500-024 
cadastro.div@planejamento.mg.gov.br 

3 Governador Valadares 
Rua Belo Horizonte nº. 756, 1º andar – Centro – 

CEP: 35010-050 
cadastro.goval@planejamento.mg.gov.br 

4 Juiz de Fora 
Av. Getúlio Vargas nº. 455, 5º andar – Centro – 

CEP: 36010-110 
cadastro.jfo@planejamento.mg.gov.br 

5 Montes Claros 
Rua Barão do Rio Branco nº. 201 – Centro – 

CEP: 39400-075 
cadastrofornecedor.moc@planejamento.mg.gov.br 

6 Pouso Alegre 
Av. Dr. Lisboa nº. 172, 3º andar – Centro – CEP: 

37550-000 
cadastro.poa@planejamento.mg.gov.br 

7 Uberlândia 
Praça Tubal Vilela nº. 03, 1º andar – Centro – 

CEP: 38400-186 
cadastrofornecedor.ubl@planejamento.mg.gov.br 
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